Agências de Viagem
Bestravel / Odivelas

Checkin, viagens e turismo

Morada: Rua Pulido Valente, 27, Loja C, Colinas do
Cruzeiro2675-670 Odivelas
Telefone: +351 218 019 379

Morada: Rua Oeiras do Piaui, 15, loja b2780-285 Oeiras

E-mail: odivelas@bestravel.pt Website:
https://www.bestravel.pt
A Bestravel é a maior rede de Agências de viagens em regime de
franchising, detendo mais de 40 lojas, estrategicamente
instaladas em todo o país.
Procuramos e promovemos o desenvolvimento de mais e
melhores soluções, mais próximas dos gostos e necessidades
dos consumidores – na imaginação, na qualidade, no sentido
prático e no preço.
A Bestravel só completa a sua missão quando os nossos clientes
regressam a casa 100% satisfeitos.

Clube 1840 Operadores Turisticos Lda
Morada: Av. 25 de Abril de 1974, 2 2795-195 Algés

Telefone: +351 214 580 076/7
E-mail: geral.oeiras@checkin.pt Website:
http://www.checkin.pt
Outras Informações:
Clean&Safe - Esta empresa cumpre os requisitos de higiene e
limpeza para prevenção e controlo do vírus COVID-19, de acordo
com as recomendações da Direção Geral da Saúde. Mais
informações em www.visitportugal.com. (link para
https://www.visitportugal.com/pt-pt/node/422183)

DRViagens
Morada: Rua Gago Coutinho, 69 3520-057 Nelas
Telefone: +351 232 949 201
E-mail: nelas@drviagens.pt Website:
http://drviagens.traveltool.pt
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;

Telefone: 707 281 840
E-mail: brochuras@club1840.pt

O mundo é como um livro aberto quem não viaja, apenas leu a
primeira página

Macro Viagens

Meeting Point

Telefone: +351 934 804 391
E-mail: diana@macroviagens.pt Website:
http://www.macroviagens.pt

Morada: R. Marcelino Mesquita, 13 loja 3 2799-549 Lindaa-Velha
Telefone: 214 159 900

Osiris Travel

E-mail: meetingpoint@meetingpoint.pt Website:
http://www.meetingpoint.pt

Morada: C.C. Solátia Loja 5 Avenida de Portugal
2790-129 Carnaxide
Telefone: 214 247 860

Proud Tourism & Events

E-mail: geral@osiris.pt

Morada: Rua do Conde Redondo, 46-A - R/C1150-107
Lisboa
Telefone: +351 931 879 906

Sacro Viagens

E-mail: info@proudservices.net Website:
https://www.proudservices.net

Morada: Av. Júlio Dinis, 23 - 1.º Esq. 1050-130 Lisboa
Telefone: + 351 967 700 794
E-mail: info@sacro.pt Website: http://www.sacro.pt
Outras Informações:
2ª a 6ª Feira -10:00 / 18:00

Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;

Proud é uma agência de turismo e eventos dedicada à
comunidade LGBTI

A marca Sacro nasceu no final de 2012. Surgiu da vontade de
apresentar de forma simples, profissional e atrativa a herança e
o legado religioso dos lugares e espaços que habitamos. Somos
especializados em Turismo Religioso, Cultural e Viagens em
Grupo sendo que as nossas peregrinações distinguem-se por
buscar a autencidade dos lugares, das pessoas e tradições.
Queremos distinguir-nos na qualidade da apresentação dos
programas, nas mais diversas temáticas, cuidadosos com os
fatos e mais simples na linguagem. Defendemos uma marca
descomplexada e arrebatada pelo que faz e apresenta.

Tertúlias Tropicais, Lda
Morada: Av. Júlio Dinis, Centro Comercial Apolo 70, 10,

TDC Travel
Morada: Rua Vasco Da Gama ,12b, Loja 1A, 8600-722
Lagos
Telefone: +351 282 033 004
E-mail: info@tdctravel.com Website:
http://www.tdctravel.com
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Aceita Travellers Cheques;

Tour Package, Airlines Ticketing
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Loja 16 1069-216 Lisboa
Telefone: +351 217 820 566

TripWix - Travel Agency

E-mail: geral@viagensarcoiris.com Website:
http://www.viagensarcoiris.com
Podem esperar viagens e experiências únicas e absolutamente
inesquecíveis. Formada por uma equipa de profissionais

Morada: Rua das Amoreiras, 70 - 12º

1269-105 Lisboa

Telefone: +351 910 289 928
E-mail: info@tripwix.com Website:
http://www.tripwix.com
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;

experiente e muito dedicada, esta empresa irá tratar de todos os
pormenores da vossa viagem. Não percam mais tempo e entrem
agora mesmo em contacto para saberem todos os pormenores
da vossa aventura.

Viagens Abreu - Algés
Morada: R. Damião de Góis, 46-C 1495-043 Algés
Telefone: 214 118 270
E-mail: alges@abreu.pt Website: http://www.abreu.pt

Viagens Abreu - Porto Salvo

A TRIPWIX é uma empresa de arrendamento temporário de luxo
que oferece a turistas exigentes um conjunto de propriedades
cuidadosamente inspecionadas e situadas em destinos
selecionados. Em cada destino utilizamos hosts que recebem os
nossos clientes e que garantem a qualidade do serviço. Os hosts
são pessoas que vivem no destino, que partilham a nossa
filosofia de serviço e que, por isso, conseguem proporcionar uma
experiência autêntica e única aos nossos clientes.

Viagens Abreu - Oeiras
Morada: Centro Comercial Oeiras Parque loja 2007, Av.
António Bernardo Cabral de Macedo,2770-219 Oeiras
Telefone: 211 155 620

Morada: Lagoas Park Galeria Comercial loja 62740-244
Porto Salvo
Telefone: 214 225 910

Website: http://www.abreu.pt

E-mail: lagoas@abreu.pt Website: http://www.abreu.pt

Vipdrive
Morada: Rua Bulhão Pato, 4-B 1700-082 Lisboa
Telefone: +351 214 054 100
E-mail: info@vipdrive.pt Website: http://www.vipdrive.pt
Outras Informações:
Registo nº: 3853
Pagamentos:
Aceita Travellers Cheques;

A Empresa VIPDRIVE , exerce um serviço de apoio personalizado
a cada turista, principalmente nas áreas de transporte |
incomming | transfers para qualquer que seja a circunstância,
abrangendo um serviço pontual como a ida a um evento, quer se
trate de um serviço permanente como um acompanhamento de
24 horas a um grupo de empresários estrangeiros ou seus
familiares. Apresenta entre vários complementos turísticos, uma
simples e carismática visita turística aos melhores locais
gastronómicos, culturais e de lazer existentes em Portugal.
Define-se como sendo um parceiro profissional e de confiança
para quem planeia deslocar-se para qualquer local em viagens
de negócios ou de simples lazer.

Alentejo
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Almeirim
Omnitur / Almeirim
Morada: Rua Dionisio Saraiva, 12-A

2080-184 Almeirim

Telefone: +351 243 593 481 / 770 Fax: +351 243 593
481
E-mail: almeirim@omnitur.website.pt Website:
http://www.omnitur.pt
Outras Informações:
Alvará nº: 444/84;

Alter do Chão
Landescape Walks
Morada: Rua S. Braz, 347440-060 Alter do Chão
Telefone: +351 919 776 184
E-mail: info@landescapewalks.com Website:
http://www.facebook.com/landescapewalks
Outras Informações:
Clean&Safe - Esta empresa cumpre os requisitos de higiene e
limpeza para prevenção e controlo do vírus COVID-19, de acordo
com as recomendações da Direção Geral da Saúde. Mais
informações em www.visitportugal.com. (link para
https://www.visitportugal.com/pt-pt/node/422183)

Landescape Walks - Tours fora dos circuitos habituais
Nós concebemos e vendemos nossos passeios; isso dá-nos
independência e liberdade de escolha, de decisão e de
programação. Paisagens intermináveis, palácios, castelos,
paisagens costeiras fantásticas, caminhadas, passeios,
degustações...
Oferecemos passeios fora dos circuitos habituais, podemos
combinar caminhadas em paisagens maravilhosas com
descoberta cultural, o nosso objetivo é misturar cultura, tradição
e descoberta. Seja por um ou por vários dias podemos oferecer
descobertas campestres ou citadinas. Passeios particulares ou
em grupo diga-nos quais são os seus desejos e nós faremos o
nosso melhor para satisfazê-los. Descubra Portugal passo a
passo...

Beja
Abreu / Beja
Morada: Rua da Liberdade, 1-B

7800-457 Beja

Telefone: +351 284 313 230 Fax: +351 284 313 239
E-mail: beja@abreu.pt Website: http://www.abreu.pt
Outras Informações:
Alvará nº: 35/58;

2013 Turismo de Portugal. Todos os direitos reservados.
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Castro Verde
Rotas do Sul
Morada: Praça do Municipio, nº 5 7780-216 Castro Verde
Telefone: +351 286 327 200 Fax: +351 286 322 125
E-mail: rotasdosul@iol.pt
Outras Informações:
Alvará nº: 2159;

Coruche
Bestravel / Coruche
Morada: Praça da Liberdade, 19

2100-121 Coruche

Telefone: +351 243 611 200 Fax: +351 243 611 209
E-mail: coruche@besttravel.pt Website:
http://www.besttravel.pt
Outras Informações:
Clean&Safe - Esta empresa cumpre os requisitos de higiene e
limpeza para prevenção e controlo do vírus COVID-19, de acordo
com as recomendações da Direção Geral da Saúde. Mais
informações em www.visitportugal.com. (link para
https://www.visitportugal.com/pt-pt/node/422183)
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;

A BESTRAVEL é a maior rede de Agências de viagens em regime
de franchising, detendo mais de 40 lojas, estrategicamente
instaladas em todo o país.
Procuramos e promovemos o desenvolvimento de mais e
melhores soluções, mais próximas dos gostos e necessidades
dos consumidores – na imaginação, na qualidade, no sentido
prático e no preço.
A BESTRAVEL só completa a sua missão quando os nossos
clientes regressam a casa 100% satisfeitos.

Estremoz
Rainha Santa Isabel - Viagens e Turismo, Lda.
Morada: Largo dos Combatentes da Grande Guerra, 9 e
10 7100-505 Estremoz
Telefone: +351 268 333 228 Fax: +351 268 333 285
E-mail: info.estremoz@rsi-viagens.com Website:
http://www.rsi-viagens.com
Outras Informações:
Clean&Safe - Esta empresa cumpre os requisitos de higiene e
limpeza para prevenção e controlo do vírus COVID-19, de acordo
com as recomendações da Direção Geral da Saúde. Mais
informações em www.visitportugal.com. (link para
https://www.visitportugal.com/pt-pt/node/422183)
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Évora
Abreu / Évora
Morada: Rua da Misericórdia, 7

Almeida Viagens / Évora
7000-654 Évora

Morada: Arena d'Évora, Loja 6

7000-158 Évora

Telefone: +351 266 769 180 Fax: +351 266 769 189

Telefone: +351 266 781 629 Fax: +351 266 781 629

E-mail: evora@abreu.pt Website: http://www.abreu.pt

E-mail: evora@almeidaviagens.com Website: http://www.
almeidaviagens.com;http://www.porto.almeidaweb.com

Outras Informações:
Alvará nº: 35/58;

Outras Informações:
Alvará nº: 1506/08;

Bestravel / Évora
Morada: Rua Serpa Pinto, 147000-537 Évora

Bestravel / Évora

Telefone: +351 266 247 045 Fax: +351 266 247 660

Morada: Rua Serpa Pinto, 147000-537 Évora

E-mail: evora@bestravel.pt Website:
http://www.bestravel.pt

Telefone: +351 266 247 045 Fax: +351 266 247 660

Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;

E-mail: evora@bestravel.pt Website:
https://www.bestravel.pt
A Bestravel é a maior rede de Agências de viagens em regime de

A Bestravel é a maior rede de Agências de viagens em regime de
franchising, detendo mais de 40 lojas, estrategicamente
instaladas em todo o país.
Procuramos e promovemos o desenvolvimento de mais e
melhores soluções, mais próximas dos gostos e necessidades
dos consumidores – na imaginação, na qualidade, no sentido
prático e no preço.
A Bestravel só completa a sua missão quando os nossos clientes
regressam a casa 100% satisfeitos.

Goodtravel, Viagens e Turismo Lda
Morada: Rua das Nogueiras, 167005-385 Évora
Telefone: +351 266 709 138
E-mail: goodtravel.pt@gmail.com Website:
http://www.goodtravel.pt
Outras Informações:
Registo nº: 2217
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;

franchising, detendo mais de 40 lojas, estrategicamente
instaladas em todo o país.
Procuramos e promovemos o desenvolvimento de mais e
melhores soluções, mais próximas dos gostos e necessidades
dos consumidores – na imaginação, na qualidade, no sentido
prático e no preço.
A Bestravel só completa a sua missão quando os nossos clientes
regressam a casa 100% satisfeitos.

Louros - Viagens e Turismo, Lda.
Morada: Rua Dr. Celestino David, 46

7000-656 Évora

Telefone: +351 266 730 144 Fax: +351 266 704 254
E-mail: lourosviagens@mail.telepac.pt
Outras Informações:
Alvará nº: 2073;

A nossa empresa faz Transfers e Tours na região de Évora.
Realizamos transfers para Lisboa, Sevilha e todo o País e
Estrangeiro. Equipada com veiculos modernos possibilitando
uma viagem confortável. Fazemos Tours para Monsaraz e
Cromeleque dos Almendres.

Rainha Santa Isabel
Morada: Edifício Sta. Catarina, 12

7000-516 Évora

Telefone: +351 266 747 871 Fax: +351 266 747 273
E-mail: info.evora@rsi-viagens.com Website:
http://www.rsi-viagens.com
Outras Informações:
Alvará nº: 668/93;
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Grândola
Litoural - Viagens e Turismo, Lda

Passeios e Companhia

Morada: Rua General Humberto Delgado, 34 B 7570-263
Grândola
Telefone: +351 269 498 146 / 47 Fax: +351 269 498 148

Morada: Rua do Pinheiro CCI Silha do Pascoal7570-294
Grândola
Telefone: +351 96 808 45 84 Fax: +351 269 476 702

E-mail: grandola@litoural.com Website:
http://www.litoural.com

E-mail: info@passeiosecompanhia.com Website:
http://www.passeiosecompanhia.com

Outras Informações:
Alvará nº: 2245;
A Litoural, Viagens e Turismo - Operador Turístico - é uma
empresa jovem e empreendedora mas sólida pois tem uma
equipa constituída por pessoas com a experiência necessária
para operar no tipo de turismo a que se propõe oferecer ao seu
cliente.
A nossa filosofia assenta na prestação de um bom serviço e
estamos convictos da qualidade dos nossos programas, pois
tudo o que propomos ao cliente, já experimentamos e
aprovamos, além disso escolhemos como parceiros pessoas
responsáveis e de elevado grau de profissionalismo.
Com este posicionamento distinto no mercado, o nosso objectivo
traduz-se na conquista de uma carteira de clientes, que podem
ser agências de viagens ou empresas desde que partilhem desta
nossa forma de estar e que acreditem que podemos transformar
as suas viagens numa realidade.
A nossa agência está especialmente vocacionada para a
organização de viagens de grupo de lazer, incentivo ou
congressos. A testemunhar este nosso talento estão os inúmeros
grupos, que já tivemos o prazer de organizar de e para vários
pontos de Portugal, Espanha e Brasil (Incoming ou Outgoing),
entre os quais não podemos deixar de destacar o grupo que
celebrou os 500 anos das Misericórdias Portuguesas e que
envolveu cerca de 400 pessoas para o Brasil em Maio de 2000.

Outras Informações:
Clean&Safe - Esta empresa cumpre os requisitos de higiene e
limpeza para prevenção e controlo do vírus COVID-19, de acordo
com as recomendações da Direção Geral da Saúde. Mais
informações em www.visitportugal.com. (link para
https://www.visitportugal.com/pt-pt/node/422183)
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;

Empresa de animação turistica fundada em 2002 e que desde
2013 tornou-se Operador Turístico -Incoming, Especializados na
realização de percursos de natureza e património nas
modalidades pedestres e de bicicleta (com possibilidade de
componente birdwatching), contamos ainda com a vertente de
tours turísticos e transfers em vans. O nosso propósito é o da
valorização das regiões visitadas proporcionado o conhecimento
e a interação dos nossos clientes nos diversos locais. Contamos
com 6 vans, 2 com grande capacidade de carga e 100 bicicletas
Scott.

Passeios e Companhia
Morada: Rua 22 de Janeiro, 2A - Bairro do Isaias
7570-156 Grândola
Telefone: +351 968 084 584 / 925 496 253 Fax: +351
269 476 702
E-mail: info@passeiosecompanhia.com Website:
http://www.passeiosecompanhia.com
Outras Informações:
Registo nº: 3934

Somos uma empresa de animação turistica fundada 2002, e que
desde 2013 se tornou-se Operador Turistico -Incoming, somos
especializados na organização de passeios de bicicleta e
pedestres no Alentejo e em diversas outras regiões de Portugal.
Dispomos de uma frota de 55 bicicletas Scott e de 3 viaturas.
Realizamos ainda transfers e tours nas nossas viaturas, tendo
como principal objetivo o conhecimento das regiões visitadas e o
relacionamento com as populações.

2013 Turismo de Portugal. Todos os direitos reservados.
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Odemira
Zambujeira Adventures
Morada: Rua do Sol Nascente, 177630-801 Zambujeira do
Mar
Telefone: +351 916 862 120
E-mail: zambujeiradventures@gmail.com Website:
https://www.zambujeiraadventures.com

Portalegre
Abreu / Portalegre

Go South - Viagens e Turismo Lda

Morada: Rua D. Nuno Alvares Pereira, nº 9 7300-200
Portalegre
Telefone: +351 245 300 690 Fax: +351 245 300 699

Morada: BioBIP, Campus Politécnico 10; Sala
1.87300-555 Portalegre
Telefone: +351 910 771 492

E-mail: portalegre@abreu.pt Website:
http://www.abreu.pt

E-mail: info@gosouth.pt Website: http://www.gosouth.pt
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;

Outras Informações:
Alvará nº: 35/58;

Rossio Viagens
Morada: Rua 5 de Outubro, 217300-133 Portalegre
Telefone: +351 245 366 045 / 962 372 077
E-mail: rossioviagens@hotmail.com Website:
http://www.rossioviagens.pt

Do Alentejo para o mundo. Criada por alentejanos com vasta
experiência nos setores do marketing digital e da operação
turística a agência assume-se como o verdadeiro especialista da
região oferecendo aos seus clientes os melhores alojamentos,
restaurantes e serviços aos melhores preços.

Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;

Salvaterra de Magos
Promartur - Agência de Viagens Turismo, Lda
Morada: Rua Principal, 424

2125-121 Marinhais

Telefone: +351 263 590 000 Fax: +351 263 590 009
E-mail: geral@promartur.pt Website:
http://www.promartur.pt
Outras Informações:
Clean&Safe - Esta empresa cumpre os requisitos de higiene e
limpeza para prevenção e controlo do vírus COVID-19, de acordo
com as recomendações da Direção Geral da Saúde. Mais
informações em www.visitportugal.com. (link para
https://www.visitportugal.com/pt-pt/node/422183)

Santarém
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Bestravel / Santarém

Portugal Cultural Experience

Morada: Rua Pedro de Santarém, 322000-223 Santarém

Morada: CIES – Centro Inovação Empresarial de
SantarémLargo do Infante Santo, Sala 122005-246
Santarém
Telefone: +351 962 910 266

Telefone: +351 243 359 160
E-mail: santarem@bestravel.pt Website:
http://www.bestravel.pt
A Bestravel é a maior rede de Agências de viagens em regime de
franchising, detendo mais de 40 lojas, estrategicamente
instaladas em todo o país.
Procuramos e promovemos o desenvolvimento de mais e
melhores soluções, mais próximas dos gostos e necessidades
dos consumidores – na imaginação, na qualidade, no sentido
prático e no preço.
A Bestravel só completa a sua missão quando os nossos clientes
regressam a casa 100% satisfeitos.

E-mail: info@portugalculturalexperience.pt Website:
https://portugalculturalexperience.pt
Outras Informações:
Somos uma empresa de animação turística, operadores
turísticos e agência de viagens, especializados na criação e
divulgação de produtos de turismo cultural no distrito de Évora e
Santarém. Com base nos recursos e atrativos locais, tradicionais
e autênticos de cada região, disponibilizamos experiências
turísticas e culturais personalizadas e exclusivas, sempre com
qualidade e rigor e focadas na satisfação de cada cliente. No
nosso portefólio de serviços, poderá encontrar pacotes turísticos
com animação, alojamento e transferes, visitas guiadas com
interpretação de património cultural material, imaterial e natural,
workshops diversos, experiências gastronómicas e de
enoturismo, loja online de produtos regionais, etc. Também
organizamos eventos completos de team building para empresas
ou grupos privados.

Sines
Best Travel / Sines
Morada: Rua Poeta Aleixo, 1

Modernselect Travel Lda
7520-171 Sines

Morada: Rua António Botelho,2 7520-172 Sines

Telefone: +351 269 750 190 Fax: +351 269 750 199

Telefone: +351 919 282 315 / 915 482 174

E-mail: sines@besttravel.pt Website:
http://www.besttravel.pt

E-mail: modernselect.travel@gmail.com
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;

Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;

A BESTRAVEL é a maior rede de Agências de viagens em regime
de franchising, detendo mais de 40 lojas, estrategicamente
instaladas em todo o país.

A modernselect é uma empresa especializada na area de
transporte de passageiros em viagens de lazer, ou profissionais,
fazemos reservas organizamos viagens turisticas, congressos,
transferes e viagens de natureza.

Procuramos e promovemos o desenvolvimento de mais e
melhores soluções, mais próximas dos gostos e necessidades
dos consumidores – na imaginação, na qualidade, no sentido
prático e no preço.
A BESTRAVEL só completa a sua missão quando os nossos
clientes regressam a casa 100% satisfeitos.

Vila Nova de Milfontes
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Nature Activities - Outdoor Travels
Morada: Urbanização Arneiro do Gregório, 32D 7645-223
Vila Nova de Milfontes
Telefone: +351 967 225 122
E-mail: activitiesnature@gmail.com Website:
http://www.natureactivities.net
Outras Informações:
Clean&Safe - Esta empresa cumpre os requisitos de higiene e
limpeza para prevenção e controlo do vírus COVID-19, de acordo
com as recomendações da Direção Geral da Saúde. Mais
informações em www.visitportugal.com. (link para
https://www.visitportugal.com/pt-pt/node/422183)

- Transferes dos Aeroportos de Lisboa e Faro para todo o
Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina.
- Tours Privados

Algarve
Albufeira
Abreu / Albufeira

Albufeiratur - Viagens e Turismo

Morada: Loja 0.109 - Lanka P. C. I. Algarve, Lote R,
Fracção 3 8200-417 Albufeira
Telefone: +351 289 560 290 Fax: +351 289 560 299

Morada: Av. 25 de Abril, Edifício Albufeira (Loja 11)
8200-014 Albufeira
Telefone: +351 289 515 024 Fax: +351 289 515 027

E-mail: algarveshop@abreu.pt Website:
http://www.abreu.pt

E-mail: albufeiratur@sapo.pt

Outras Informações:
Licença nº: 35/58;

Asalgarve - Agência de Viagens e Turismo

Algarve e Companhia Tours, Transferes &
Delicatessen
Morada: C.C.Borda d'Agua lj 32 8200-604 Albufeira
Telefone: +351 926 747 942
E-mail: algarveecompanhia@gmail.com Website:
http://www.algarveecompanhia.pt
Organização e venda de excursões, tours em jipe, parques
aquáticos, quads, cavalos, golfinhos, buggy, autocarro a zonas
históricas e produtos regionais gourmet.
Organizamos Provas de Vinhos e de Azeite, além de programas
para grupos "corporate".

Bikesul
Morada: Poço das Canas En125 km68 8200-564 Guia Albufeira
Telefone: +351 289 561 310 / 919 012 705 Fax: +351
289 561 310
E-mail: info@bikesul.pt Website: http://www.bikesul.pt
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;

Morada: Rua Dunfermline, Edifício Navegador - Loja D Areias de S. João 8200-278 Albufeira
Telefone: +351 289 540 820 Fax: +351 289 542 981
E-mail: asalgarve@asalgarve.com Website:
http://www.asalgarve.pt
Outras Informações:
Alvará nº: 1922;

Calvário & Cordeiro - Viagens e Turismo
Morada: Urbanização do Mercado Novo, Lote 19 Torre da
Medronheira 8200-650 Olhos de Água / Albufeira
Telefone: +351 289 501 835 Fax: +351 289 502 260
E-mail: finance@exposeviagens.com Website:
http://www.exposeviagens.com.pt
Outras Informações:
Clean&Safe - Esta empresa cumpre os requisitos de higiene e
limpeza para prevenção e controlo do vírus COVID-19, de acordo
com as recomendações da Direção Geral da Saúde. Mais
informações em www.visitportugal.com. (link para
https://www.visitportugal.com/pt-pt/node/422183)

Flexitravel, Lda

A Bikesul integra serviços especializados de comércio,
reparação, aluguer, passeios, férias com bicicleta e eventos.

Morada: Marina de Albufeira, Passeio dos Oceanos Lote
5, Loja 31 - Fração A8200-394 Albufeira
Telefone: +351 925 261 181 / 289 541 486
E-mail: info@flexitravel.pt Website:
http://www.flexitravel.pt
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Operando em todo o território nacional a Bikesul dedica-se à
organização de programas de natureza com bicicleta, guiados ou
autoguiados, para grupos ou individuais, férias em família com
experiências personalizadas com uma política de
sustentabilidade ambiental.

Outras Informações:
Clean&Safe - Esta empresa cumpre os requisitos de higiene e
limpeza para prevenção e controlo do vírus COVID-19, de acordo
com as recomendações da Direção Geral da Saúde. Mais
informações em www.visitportugal.com. (link para
https://www.visitportugal.com/pt-pt/node/422183)

Enjoy Albufeira Drivers
Morada: Vivenda Veiguinha Vale de Parra 8200-427
Albufeira
Telefone: +351 965 581 949 / 289 591 705 Fax: +351
289 591 687
E-mail: geral.albufeiradrivers@gmail.com Website:
http://albufeiradrivers.com/

A Flexitravel é uma agência de viagens moderna, formada por
profissionais com uma vasta experiência do turismo algarvio.
Estamos equipados com vários veículos de grande qualidade ao
vosso dispôr. Oferecemos a melhor flexibilidade no mercado.
Connosco pode escolher um programa ajustado às suas férias.

Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;

GeoStar / Algarve Shopping

Enjoy Albufeira Drivers é uma agência de viagens, com sede em
Albufeira, na área da Praia da Gale, licenciada pela Tourismo de
Portugal.

E-mail: algarveshop@geostar.pt Website:
http://www.geostar.pt

Também fazemos vários tipos de serviço de transfereres para
Aeroporto e Resorts.
Depois que nossos clientes chegam ao Algarve, continuamos a
acompanhá-los nos transferes locais para o golfe e parques
aquáticos e todos os locais que sua família precisa ter
transferência.
Temos vários tipos de passeios pela região do Algarve.
Nossos passeios são organizados com sua família sendo um
serviço privado e personalizado.
O objetivo da nossa empresa e a satisfação e bem-estar do
nosso cliente, por essa razão, nossa empresa tem a máxima
atenção nos seguintes detalhes:
Carrinhas e carros recentes com wifi a bordo, sempre limpos e
conduzidos por motoristas experientes que falam inglês, sempre
pontuais no pick up , porque gostamos de praticar condução
segura.
Todos os horários são checadores e esperamos por você.
Não se preocupe se o seu voo for atrasado.
Nós fornecemos assentos de bebê e criança, uma vez
solicitados pelo cliente no momento da sua reserva, sem
nenhum custo adicional para o cliente.

Flightlink - Agência de Viagens e Turismo
Morada: Parque Montechoro, loja D - Montechoro
001 Albufeira
Telefone: +351 289 589 914

8200 -

Morada: Lanka Parque Comercial e Industrial do Algarve,
Lote R - Fracção 38200-417 Guia
Telefone: +351 289 104 010 Fax: +351 289 104 011

Outras Informações:
Registo nº: 1819
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;

GeoStar
onde a viagem começa
A GeoStar é um dos principais operadores de viagens em
Portugal, sendo participada a 50% pelos Grupos RAR e Sonae. A
GeoStar oferece a empresas e particulares um serviço de
aconselhamento de viagens, a qualquer hora e em qualquer
lugar graças a um atendimento especializado e canais dedicados
24h. Integra uma rede de 38 lojas, uma operação Internet
através do www.geostar.pt, dois Business Travel Centers, em
Lisboa e no Porto, e um escritório em Madrid, dimensão que
permite apresentar grande capacidade de resposta aos
crescentes desafios de competitividade desta área de negócios.
Apoiada em evoluídas ferramentas tecnológicas e serviços
inovadores - em conjunto com os seus operadores Sporski,
Takeoff e Megaviagens - a GeoStar apresenta uma proposta de
valor integrada aos seus clientes, assente nos mais elevados
níveis de serviço com as melhores condições de mercado.
A assinatura “Onde a Viagem Começa” reforça a ambição de
liderança e evoca o lado intangível da “viagem”, posicionando a
GeoStar no território emocional do consumidor, ao acreditar que
a viagem começa, onde o desafio, a evasão, o sonho, a vontade
e o desejo começam.

E-mail: flightlinkfaro@hotmail.com

Go2algarve

Outras Informações:
Alvará nº: 2417;

Morada: Rua da Bela Vista, 8-188200 648 Olhos de Água /
Albufeira
Telefone: +351 964 221 883
E-mail: robert@go2algarve.com Website:
http://www.go2algarve.com

Girafa Sábia, Lda
Morada: Estrada de Santa Eulália Edifício Albernoa 2
Q8200-269 Albufeira
Telefone: +351 967 527 221
E-mail: girafa.sabia@gmail.com Website:
http://www.girafasabia.com

Outras Informações:
Clean&Safe - Esta empresa cumpre os requisitos de higiene e
limpeza para prevenção e controlo do vírus COVID-19, de acordo
com as recomendações da Direção Geral da Saúde. Mais
informações em www.visitportugal.com. (link para
https://www.visitportugal.com/pt-pt/node/422183)

Outras Informações:
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Clean&Safe - Esta empresa cumpre os requisitos de higiene e
limpeza para prevenção e controlo do vírus COVID-19, de acordo
com as recomendações da Direção Geral da Saúde. Mais
informações em www.visitportugal.com. (link para
https://www.visitportugal.com/pt-pt/node/422183)

A Girafa Sábia, Lda especializou-se em organização viagens com
grupos pequenos. Fizemos toda a investigação e estamos
dispostos a partilhar tudo o que sabemos consigo. Claro que todo
o conhecimento que temos, e como parte do nosso nome indica,
“Sábia”, só se justifica se for encaminhado. Primariamente, tudo
o que fazemos é exclusivamente para a satisfação e
enriquecimento dos nossos clientes!

Johnny s Tours
Morada: Cerro da Aguia, Vila Soalheira, C.Postal 113
8200-371 Albufeira
Telefone: +351 966 507 051
E-mail: info@johnnystours.com Website:
http://www.johnnystours.com
Outras Informações:
Criamos tours para pessoas que procuram descobrir o melhor do
Algarve. Desde tours em grupo, a viagens completamente
projetadas de raiz, à medida dos nossos clientes. Após
recebermos a sua consulta ou reserva, a Johnny´s Tours
começará a trabalhar imediatamente. Do itinerário, guias,
refeições, transporte, criamos e planejamos seu passeio. Você,
apenas, precisa aparecer e simplesmente aproveitar o seu
passeio/tour.

Go2algarve é uma agência de incoming (Destination
Management Company) sediada no Algarve.
Oferece soluções de viagens de interesses específicos ou longas
estadias, personalizadas, para individuais ou grupos.
Uma profunda experiência na indústria turística de viagens
assegura competitividade, flexibilidade e cuidado redobrado com
os nossos clientes.
O serviço inclui simpatia e falamos vários idiomas dos quais o
escandinavo, holandês, inglês e português para principiantes.

M.B.A. Transportes Turísticos, Lda.
Morada: Aldeamento Vilanova Rua Alexandre Herculano
Lote 11 - Loja E Areias de São João 8200-271 Albufeira
Telefone: +351 289 543 006 Fax: +351 289 588 813
E-mail: info@mba-travel.com Website: http://www.mbatravel.com
Outras Informações:
Clean&Safe - Esta empresa cumpre os requisitos de higiene e
limpeza para prevenção e controlo do vírus COVID-19, de acordo
com as recomendações da Direção Geral da Saúde. Mais
informações em www.visitportugal.com. (link para
https://www.visitportugal.com/pt-pt/node/422183)

Yellow Country Transfers & Tours
Morada: Urbanização Colinas Village Letra - Purgatório
Paderne Albufeira
Telefone: +351 932 177 022
E-mail: countrybuggyadventures@outlook.pt

O que torna a Johnny´s Tours diferente? Os nossos passeios são
únicos tal como você. Permita-nos ajudá-lo a descobrir e explorar
a nossa belissima região. Realizamos passeios privados, com
paixão e dedicação. No final de um dia gratificante, descanse e
reflita sobre as incríveis recordações que você criou connosco.

Planyer Tour & Class Transfer Lda
Morada: Rua Ladeira 21 A

8200-642 -Albufeira

Telefone: +351 962 682 222
E-mail: planyer.org@gmail.com Website:
http://www.ptclasstransfer.com

Yellowfish Transfers
Morada: Beco de São João, Lote 7, Caliços 8200-038
Albufeira
Telefone: +351 289 046 243
E-mail: info@yellowfishtransfers.com Website:
http://www.yellowfishtransfers.com
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;

A filosofia da Yellowfish Transfers baseia-se numa estreita
relação com cada um dos nossos clientes e parceiros de
negócios, a fim de satisfazer todos os requisitos e necessidades
de forma personalizada.
Pode contar com uma equipa amigável, versátil, bem
disciplinada, com pleno conhecimento da região e áreas
circundantes, altamente experiente na indústria, dinâmica e
motivada que irá lidar com qualquer situação com
profissionalismo.
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Almancil
Algarveholidays

Care Properties

Morada: Sitio de Vale de Éguas C.P. 70 A, 8135-033
Almancil
Telefone: +351 289 111 153

Morada: Rua Cristóvão Pires Norte, Apartado 3403
Figueiral8135-905 Almancil
Telefone: +351 289 396 380 Fax: +351 289 398 309

E-mail: mail@algarveholidays.pt Website:
http://www.algarveholidays.pt

E-mail: info@carepropertiesalgarve.com Website:
http://carepropertiesalgarve.com

Bem-vindos à Algarve Holidays

Outras Informações:
Registo nº: 5842

Viva uma experiência única no Algarve e desfrute dos seus
extensos areais de praia, do seu clima temperado e da
maravilhosa receção das gentes do Algarve! A AlgarveHolidays™
garante que, através da seleção e criterioso controle de
qualidade de cada alojamento, lhe possamos proporcionar as
férias que merece. Poderá reservar a sua estadia com total
confiança com pagamento direto e seguro no nosso site.
Alojamento Local de Qualidade, com Moradias e
Apartamentos em todo o Algarve!
A AlgarveHolidays™ é um portal online de reservas de férias.
Conta com o apoio de inúmeros administradores de propriedades
e agentes de viagens de todo o Algarve, com dezenas de anos
de experiência combinada para lhe poder proporcionar um
alargado leque de escolha. Contamos ser o seu portal de eleição
para reservar as suas próximas férias no Algarve.
O nosso objetivo é poder proporcionar-lhe a si, o utilizador final,
uma experiência de férias sem sobressaltos, desde o pedido
inicial até ao fim da sua estadia.
As nossas propriedades estão todas devidamente licenciadas e
em conformidade com as leis regulamentares.

Solseta - Agência de Viagens , Lda.
Morada: Quinta do Lago Centro Comercial Buganvília
Plaza, Loja 20 8135-013 Almancil
Telefone: +351 289 396 677 Fax: +351 289 392 799
E-mail: quinta@solseta.com Website:
http://www.solseta.com
Outras Informações:
Alvará nº: 1904;

Faro
Abreu / Faro
Morada: Av. da República, 124

Algarserra
8000-079 Faro

Telefone: +351 289 870 900 Fax: +351 289 870 990
E-mail: faro@abreu.pt Website: http://www.abreu.pt
Outras Informações:
Alvará nº: 35/58;
Filial de viagens Abreu em Faro, desenvolve a sua actividade nas
áreas de importação e exportação. A empresa possui pessoal
qualificado na organização de congressos, incentivos, grupos e
viagens individuais, bem como na representação de Tour
Operadores estrangeiros.

Algartime Travel

Morada: Sítio da Malvada, Cx. 64-Z Braciais8005-553
Faro
Telefone: +351 289 804 017
E-mail: bookings@algarserra.com Website:
http://www.algarserra.com
Outras Informações:
Clean&Safe - Esta empresa cumpre os requisitos de higiene e
limpeza para prevenção e controlo do vírus COVID-19, de acordo
com as recomendações da Direção Geral da Saúde. Mais
informações em www.visitportugal.com. (link para
https://www.visitportugal.com/pt-pt/node/422183)
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;

Morada: Rua Bento Jesus, 42 - 2º8005-183 -Faro
Telefone: +351 914 140 637
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E-mail: info@transfers-faro-airport.com Website:
http://www.transfers-faro-airport.com
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;

Transporte de passageiros

Almeida Viagens / Faro
Morada: Av. 5 de Outubro, 11 R/C

8000 Faro

Telefone: +351 289 801 512 Fax: +351 289 805 344
E-mail: faro.centro@almeidaviagens.com Website: http://
www.almeidaviagens.com;http://www.porto.almeidaweb.
com
Outras Informações:
Alvará nº: 1506/08;

Algarserra Transfers é uma empresa especialista em transfers
privados de e para o Aeroporto de Faro. Complementamos
também as necessidades de transporte de quem visita o Algarve
com o serviço de transfers para campos de golf, parques
temáticos e outros pontos de interesse na região.
Transporte de qualidade, efetuado por motoristas profissionais,
suportado por uma frota moderna e variada, capaz de lidar com
grupos grandes de passageiros. Trabalhamos também
diretamente com agências de viagens e organizadores de
eventos.
Cobrimos todo o Algarve e o nosso website permite a reserva
online de transfers entre o Aeroporto de Faro e os principais
destinos do Algarve - Quinta do Lago, Vale do Lobo, Albufeira,
Vilamoura, Carvoeiro, Lagos, Portimão, entre outros.
Algarserra Transfers é conhecida pela sua pontualidade, cortesia
e atenção para com os seus clientes. Serviço meet and greet no
Aeoroporto de Faro e transporte direto para o seu hotel ou
residência privada. Seja bem-vindo ao Algarve com a Algarserra.

Citur Travel - Algarve
Morada: Rua Conselheiro Bivar 588000-255 Faro

Algarve Tours - Agência de Viagens e Turismo

Telefone: +351 289 391 536 Fax: +351 289 805 478
E-mail: algarve@citur.pt Website: http://www.citur.pt

Morada: EN 125-10, Estrada do Aeroporto, Edifício Celfil,
Loja 1 - Montenegro 8005-146 Faro
Telefone: +351 289 890 200 Fax: +351 289 904 290

Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;

E-mail: comercial@algarve-tours.pt Website:
http://www.algarve-tours.pt

A Citur Travel foi criada em 1985. Desde então, montou uma
equipe altamente motivada de especialistas em Lisboa, Porto e
Algarve, comprometida com o único propósito de satisfazer
todas as necessidades e expectativas, aos clientes que nos
procuram e em nós confiam.
Excecionalmente experientes no suporte e na organização de
todo o tipo de eventos, atividades e incentivos, as nossas
equipes colocam todos os seus conhecimentos, dinamismo, e
vasta experiência ao serviço dos seus clientes, cumprindo na
totalidade todos os objetivos a que se propõe.
Reconhecido e valorizado no mercado como um DMC muito
eficiente, somos especialistas na arte de organizar e coordenar
seminários, congressos, incentivos, apresentações e
lançamentos de produtos, grupos de interesses especiais,
eventos desportivos e musicais, atividades radicais e
alternativas, eventos de moda e artes e também, assistência e
reservas a todo o tipo de movimento IATA.

El Corte Inglês / Faro
Morada: Av. 5 de Outubro, Edifício Presidente, R/C
8000-077 Faro
Telefone: +351 289 894 060 Fax: +351 289 820 514
E-mail: faro@viagenselcorteingles.pt Website:
http://www.viagenselcorteingles.pt
Outras Informações:
Alvará nº: 720/94;

Go2Wonderland, Lda.
Morada: Rua Veríssimo de Almeida, 98000-444 Faro
Telefone: +351 913 670 767
E-mail: bookings@go2wonderland.com Website:
http://www.go2wonderland.com

Outras Informações:
Alvará nº: 1803;

Blue Label Transfers & Tours
Morada: Rua Tomé da Costa, Lote 16C 1Dir.8005-303
Faro-Montenegro
Telefone: +351 912 448 000 / 914 997 442
E-mail: info@bluelabeltransfers.com Website:
http://www.bluelabeltransfers.com
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;

A Blue Label Transfers & Tours apresenta-se como uma empresa
dinâmica, moderna e focada em oferecer o melhor
custo/benefício e de qualidade em transporte privado de
passageiros, de e para qualquer localização no Algarve, Lisboa e
Sul de Espanha operando directamente a partir do Aeroporto
Internacional de Faro. O verdadeiro compromisso com todos os
nossos clientes é assente numa politica de transparência em
todas as relações comerciais, segurança e confiança, tendo
sempre presente os preços mais competitivos no transporte de
passageiros sem comprometer a qualidade final dos nossos
padrões. O enfoque na inovação e nos pequenos detalhes temnos permitido criar a credibilidade presente na nossa marca.
SERVIÇOS
• Transporte Privado Low Cost
• Transporte Privado Meeting & Conferences / Business /
Executive
• Serviço de Babysitting
• Transporte Privado para Parques Temáticos
• Transporte Privado para Campos de Golfe
• Tours Personalizáveis (Algarve, Lisboa, Sevilha, Gibraltar)
• Tours de Birdwatching / Caminhadas Pedestres
• Serviços de Chauffeur Privado para Casamentos
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Outras Informações:
Registo nº: 4258
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;

• Transporte Privado para Eventos Desportivos
• Transporte Privado para Restaurantes / Eventos de Verão /
Mercados Tradicionais

O operador turístico de incoming Go2Wonderland é um
reconhecido especialista em viagens de caráter pessoal e
também viagens de negócios. A Go2Wonderland é igualmente
um importante wedding planner na região do Algarve. O portfolio
de casamentos e da sua vasta atividade poderá ser visualizado
no site da empresa.

Destination Travel Solutions
Morada: R. Veríssimo de Almeida, nº 16

8000 - 444 Faro

Telefone: +351 289 898 920
E-mail: mail@evtours.pt
Outras Informações:
Alvará nº: 2800

Lusoviagens.com
Morada: Avenida da República, 210 - 2º 8000- Faro
Telefone: +351 289 806 123 / 914 405 176
E-mail: clientes@lusoviagens.com Website:
http://www.lusoviagens.com

Morada: Estrada Bela Salema 228-A 8005-419 Faro
Telefone: +351 927 476 667 Fax: +351 289 802 065

Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;

E-mail: booking@farotoursandtranfers.com Website:
https://farotoursandtransfers.com/

Lusoviagens.com é uma marca pertencente a Lusoviajes.com
que comercializa vários destinos europeus, e de língua
portuguesa. Pertencente ao Grupo Lusoviajes S.L que é um
Operador turístico e agente de viagens com mais de 10 anos de
experiência no sector do turismo organizando viagens para
grupos como para individuais e de forma personalizada. O
conhecimento dos mais diversos destinos, adquiridos em vários
anos de experiência, faz com que possamos oferecer uma ampla
variedade de propostas, tratamos de oferecer também as
melhores condições, lusoviagens.com esta formada por
profissionais do setor do turismo, por esta razão,
profissionalismo e paixão, caracterizam os nossos responsáveis
de projetos, bem como as nossas propostas, estamos
acostumados a reunir todos os serviços necessários para a
realização de uma viagem regular ou personalizada, tornamos
possível uma reserva feita a sua imagem permitindo lhe a
poupança de tempo e facilitando todas as suas gestões.

Mundiviagens
Morada: Rua Lethes, 51 r/c

Faro Tours & Tranfers

8000-387 Faro

Telefone: +351 289 803 922 Fax: +351 289 822 348
E-mail: mundiviagens@mundiviagens.webside.pt
Outras Informações:
Clean&Safe - Esta empresa cumpre os requisitos de higiene e
limpeza para prevenção e controlo do vírus COVID-19, de acordo
com as recomendações da Direção Geral da Saúde. Mais
informações em www.visitportugal.com. (link para
https://www.visitportugal.com/pt-pt/node/422183)

Rotatur - Operadores Turisticos, Lda.

Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;

A Faro Tours & Transfers é uma empresa recente mas com
profissionais experientes em turismo, que prima pelo
profissionalismo, cortesia e conforto que proporciona aos seus
clientes.

Legendary Adventure
Morada: Rua Emissor Regional do Sul, Bloco D, Loja
38000-338 Faro
Telefone: +351 308 810 558
E-mail: info@legendatours.com Website:
http://www.legendatours.com
Outras Informações:
Clean&Safe - Esta empresa cumpre os requisitos de higiene e
limpeza para prevenção e controlo do vírus COVID-19, de acordo
com as recomendações da Direção Geral da Saúde. Mais
informações em www.visitportugal.com. (link para
https://www.visitportugal.com/pt-pt/node/422183)

A Legendary Adventure é uma agência de viagens e DMC
especializada na organização de tours de caminhada, ciclismo,
observação de aves, e culturais.
Oferecemos Tours guiadas, autoguiadas e programas
desenhados à medida para grupos e viajantes individuais. Nos
nossos programas todos os pormenores estão pensados, desde o
momento da chegada até à partida.

Morada: EN 125-10 - Edificio Rotatur, 1º Esqº apartado
2077 - Montenegro8005-146 Faro
Telefone: +351 289 810 100 Fax: +351 289 810 109

Contacte-nos: temos excelentes produtos a preços competitivos!

E-mail: adminis@rotatur.pt Website:
http://www.rotatur.pt

Morada: Av da República, 5 8000-078 Faro

Outras Informações:
Alvará nº: 1932;

E-mail: eugenia@eva-bus.com

Mundial Turismo, SA
Telefone: +351 289 899 7330/1 Fax: +351 289 899 799

Outras Informações:
Alvará nº: 1706

Tui Portugal - Agência de Viagens e Turismo, S.A.
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Morada: Edifício TUI Lote 2, Monte da Ria 8005-303 Faro
Telefone: +351 289 001 600 Fax: +351 289 001 700

Rosatours

E-mail: info@tuiportugal.com Website:
http://www.tuiviagens.pt

Morada: Praça d' Alhandra, 1º - loja 1

Outras Informações:
Alvará nº: 3158;

E-mail: rosatours@mail.telepac.pt

8000-161 Faro

Telefone: +351 289 824 017 Fax: +351 289 802 003

Outras Informações:
Alvará nº: 658/93;

Yes Travel
Morada: Av. 5 Outubro, 11 8000-077 Faro
Telefone: +351 289 801 512 / 96 38 39 620 / 91 30 58
912 Fax: +351 289 805 344
E-mail: geral@yestravel.pt Website:
http://www.yestravel.com.pt
Outras Informações:
Registo nº: 4052
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;

A nossa Agência de Viagens está no mercado desde Julho de
2008, com uma equipa de profissionais qualificados, com
formação contínua em toda as áreas, com experiência em
viagens e turismo, especialistas em viagens de negócios, grupos,
praia, cidade, cruzeiros, neve, ecoturismo, entre outras.
O nosso principal objetivo é prestar um melhor serviço ao
cliente, garantindo os melhores preços de mercado e
disponibilizando um serviço de atendimento de 24 horas.
Numa realidade de constante mutação no meio turístico a YES
TRAVEL (YGO) apresenta-se com padrões flexíveis e adaptáveis à
realidade social do nosso país, "Os Melhores Destinos aos
Melhores Preços", garantindo sempre a melhor proposta aos
seus clientes.

Top Atlântico / Faro
Morada: Rua Conselheiro Bívar, 36

8000-255 Faro

Telefone: +351 289 805 526 Fax: +351 289 805 528
E-mail: outgoing.faro@topatlantico.com;
algarve.fit@topatlantico.pt Website:
http://www.topatlantico.pt
Outras Informações:
Alvará nº: 334/80
A Top Atlântico assume-se como a maior agência de viagens a
operar em Portugal, com cerca de 80 balcões espalhados por
todo o país, incluindo Madeira e Açores e cerca de 450 técnicos
especializados. A dimensão alcançada permite a colocação no
mercado dos melhores preços, aliados a uma maior variedade de
produto, sempre conjugados com um serviço de qualidade.

A Top Atlântico é uma participada da Espírito Santo Viagens,
líder nacional no mercado de viagens e a organização nacional
com maior projecção no exterior a operar no sector da
distribuição turística, composta por mais de 110 balcões
distribuídos por Portugal, Espanha, França, Itália, Reino Unido e
Brasil.

Viagens Turiossónoba
Morada: Rua de Sotto Mayor, 20 A R/ch8000-433 Faro

Somos uma equipa empreendedora, disponível e virada para o
cliente.
Diga YES à Vida !!!

Telefone: +351 289 828 970
E-mail: geral@viagensturiossonoba.pt Website:
https://turiossonoba.traveltool.pt/
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;

Fundada em Setembro de 2000, a Viagens Turiossónoba é uma
agência de viagens localizada em Faro, constituída por uma
equipa de profissionais especializados na área do turismo,
oferecendo um serviço de excelência, profissional e de
qualidade. Viva momentos inesquecíveis, partilhe experiências
únicas e regresse com histórias para contar.
Viagens Turiossónoba, a sua agência na capital do Algarve.
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Lagoa
Carpe Diem, Day Tours & Transfers

EasyGo Holidays

Morada: Urbanização da Hortinha, Lote 328400-206
Ferragudo / Lagoa
Telefone: +351 965 263 922

Morada: Rua do Barranco, 44 8400-508 Carvoeiro - Lagoa

E-mail: carpediemalgarve@hotmail.com
Transfers Aeroporto, Golfe, Parques Tematicas na zona de
Barlavento (zona occidental Algarve).

Everywhere

Telefone: +351 282 089 375 Fax: +351 282 089 376
E-mail: geral@jstravel-algarve.com Website:
http://www.easygo-holidays.pt
Outras Informações:
Registo nº: 3368
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;

Morada: Urb. Lagoa Sol, Lt 45 - 2ºdto. 8400-435 Lagoa
Telefone: +351 968 308 464

EasyGo holidays a realizar sonhos desde 2003, venha viajar
connosco.

E-mail: info@everywhere.pt Website:
http://www.everywhere.pt
Providenciamos os melhores serviços de agência de viagens, tais

Joana e Teixeira - Agência de Viagens e Turismo,
Lda.

como acomodação, golfe e transferes podemos levá-lo a

Morada: R. do Barranco, 44 - (Edifício Leme) - Praia do
Carvoeiro 8400 - 508 Carvoeiro Lga
Telefone: +351 282 089 375

conhecer os melhores parques de diversão. Na empresa
"Everywhere" vai encontrar um bom preço, segurança em todos
os serviços disponíveis, um sorriso de alegria, boa disposição e

E-mail: mail@easygo-holidays.pt
Outras Informações:
Alvará nº: 3368;

um grande profissionalismo da nossa equipa na resposta rápida

Marcopolo Voyages Company Lda.

e eficiente ao seu pedido.

Marcio Loureiro Tranfers
Morada: Sitio Vale Del Rei Caixa Postal 12058400-Lagoa
Telefone: +351 939 209 320
E-mail: marcioloureirotransfers@gmail.com Website:
http://www.mltransfers.com
MLTransfers tem Serviço de Aeroporto de Faro e Lisboa.

Nostalgic Holidays - Agência de Viagens , Lda.
Morada: Sítio de Canais - Albufeira
Telefone: +351 289 571 710
E-mail: pr.albufeira@gmail.com

8200 - 556 Ferreiras

Morada: Rua Dos Pescadores, 13 - 2 Esq, 8400-512
Carvoeiro / Lagoa
Telefone: +351 966 144696 Fax: +351 282 100 133
E-mail: info@marcopolo.pt Website:
http://www.marcopolo.pt
Outras Informações:
O que nos torna diferentes são:
Especialista em destinos dedicados para consultar Itinerários
exóticos. Passeios únicos de dia inteiro e meio dia guias locais
experientes, qualificados, enérgicos e hospitaleiros Reacções
rápidas e rápidas aos pedidos Gerente de conta dedicado.
Expertise nos destinos. Responsável por nossa clientela,
parceiros e comunidades locais.
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;

O principal objetivo da Marcopolo é oferecer serviços
diferenciados, gerando uma satisfação incomparável aos clientes
e construindo uma parceria duradoura e amizade com nossos
clientes e parceiros. Ultrapassamos as expectativas da clientela
e proporcionamos recordações inexperientes e inesquecíveis.

Quimera Travel Experiences
Morada: Rua da Liberdade, 28 Belavista 8400-663
Parchal
Telefone: +351 962 647 741
E-mail: info@quimeratravelexperiences.com Website:
http://www.quimeratravelexperiences.com
Outras Informações:
Clean&Safe - Esta empresa cumpre os requisitos de higiene e
limpeza para prevenção e controlo do vírus COVID-19, de acordo
com as recomendações da Direção Geral da Saúde. Mais
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informações em www.visitportugal.com. (link para
https://www.visitportugal.com/pt-pt/node/422183)

A Quimera Travel Experiences nasceu no final de 2015, como
agência de animação turística especializada em turismo de
natureza, oferecendo programas de trekking guiados, tours e
outras experiências. Procuramos mostrar o outro lado do
Algarve, fora dos circuitos comerciais do turismo, um Algarve
mais genuíno com os produtos locais, as suas gentes, as suas
tradições, património e a cultura.
Em 2019 demos outro passo em frente e obtivemos a licença de
Agência de Viagens, o que nos permitiu ampliar a nossa oferta.
Assim, podemos estruturar a nossa oferta da seguinte forma:
1- Programas privados (Trekking e Tours) – Algarve
2- Eventos: Algarve e resto do país
3- Programas personalizados para agências, operadores
turísticos e clientes finais.
4- Viagens organizadas – Portugal e outros países
5- Criação de pacotes turísticos direccionados para o sector de
Walking – Algarve
6- Serviços de DMC – Algarve

Lagos
Lagmundo

PDM Travel

Morada: Rua Cândido dos Reis, 104 r/c

8600-681 Lagos

Telefone: +351 282 764 220 Fax: +351 282 764 228
E-mail: lagmundo@netvisao.pt
Outras Informações:
Clean&Safe - Esta empresa cumpre os requisitos de higiene e
limpeza para prevenção e controlo do vírus COVID-19, de acordo
com as recomendações da Direção Geral da Saúde. Mais
informações em www.visitportugal.com. (link para
https://www.visitportugal.com/pt-pt/node/422183)

Tourlagos
Morada: Estrada do Biker, 15 - loja F 8600-743 Lagos

Morada: Rua Vitor Costa e Silva No 15 Loja F
Lagos
Telefone: +351 282 782 078

8600-764

E-mail: info@pdm-travel.com Website: http://www.pdmtravel.com
Outras Informações:
A PDM Travel é uma agência de viagens independente que
oferece uma grande diversidade de serviços. Tours, viagens de
grupo, transfers e shuttle, cruzeiros, hotéis, voos e muito mais!

Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;

Telefone: +351 282 767 967 Fax: +351 282 760 965
E-mail: tourlagos@hotmail.pt Website:
http://www.tourlagos.web.pt
Outras Informações:
Alvará nº: 770/95;

A PDM Travel é uma agência de viagens independente que
oferece uma grande diversidade de serviços. Tours, viagens de
grupo, transfers e shuttle, cruzeiros, hotéis, voos e muito mais!

Loulé
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Abaixo a Monotonia

Guerreiro Matias & Godinho, Lda.

Morada: Rua de Portugal, Loja 29/31

8100-554 Loulé

Morada: Praça da República, 98

8100-269 Loulé

Telefone: +351 289 435 125 Fax: +351 289 412 856

Telefone: +351 289 462 193 Fax: +351 289 412 998

E-mail: geral@abaixoamonotonia.com Website:
http://www.abaixoamonotonia.com

E-mail: turalgarve@viagensmelia.com

Agência de Viagens no mercado desde 2008, somos uma

Outras Informações:
Alvará nº: 1778

agência de viagens independente. Apaixonados pelo que
fazemos, o cliente é a nossa razão de existir. Com um largo
conhecimento, experiência na área e uma equipa de
profissionais de Turismo qualificados, na Abaixo a Monotonia
Turismo somos especialistas em todo o tipo de viagens, para os
mais diversos destinos, completamente à sua medida - Luas de
Mel, Safaris, Neve, Viagens Sénior, Turismo de Aventura,
Cruzeiros, ... em Portugal e no Mundo.

Monte Gordo
Prestige Private Drivers
Morada: Apartado 128, EC-Monte Gordo8900-998 Monte
Gordo
Telefone: +351 930 608 009
E-mail: info@prestigeprivatedrivers.com Website:
http://www.prestigeprivatedrivers.com

Transguadiana, Travel Agency, Lda.
Morada: Avenida Infante D. Henrique, - Ed. Plaza Loja
B8900 - 412 Monte Gordo
Telefone: +351 281 512 997
E-mail: transguadiana@sapo.pt Website:
http://www.transguadiana.com/pt/
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Aceita Travellers Cheques;

Riosultravel - Agência de Viagens e Actividades
Marítimo-Turísticas Lda.
Morada: R. Tristão Vaz Teixeira, 15-C 8900-470 Monte
Gordo
Telefone: +351 281 510 200 Fax: +351 281 510 209
E-mail: reservas@riosultravel.com Website:
http://www.riosultravel.com
Outras Informações:
Alvará nº: 1941

Riosul, Viagens e Turismo, oferece atividades próprias das
agências de viagens: marcação de férias, passagens aéreas e
terrestres, reservas de hotéis, aluguer de automóveis e
organização de excursões e circuitos próprios.

Viagens Laranja, Lda.
A Transguadiana – Transportes Fluviais de Turismo, Lda. oferecelhe um magnífico Cruzeiro subindo o Rio Guadiana ao longo de
30 kms.
Passando pela Reserva Natural, desfrute de paisagens
maravilhosas enquanto navega a bordo da sua moderna
embarcação denominada “Jasmim Flor”.
Após o desembarque, visite a típica aldeia de Foz de Odeleite e
conheça a pequena população ali residente.
Enquanto aguarda a tão saborosa refeição tradicional algarvia,
aproveite para dar um mergulho nas piscinas (crianças e
adultos) e tomar um banho de sol.
Durante a refeição, desfrute de música tradicional ao vivo, com o
instrumento musical caraterístico da região: “o acordeão”.

Morada: Rua D. Francisco de Almeida, Lote 7/82
8900-443 Monte Gordo
Telefone: +351 281 542 607 Fax: +351 281 518 069
E-mail: laranja@laranjatours.com Website:
http://www.laranjatours.com
Outras Informações:
Alvará nº: 2382;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Aceita Travellers Cheques;
Viagens Laranja, fundada em 2001, situada em Monte Gordo,
Algarve, é uma agência de viagens que conta com uma jovem e
dinâmica equipa, pronta a realizar o seu sonho de férias!
Vocacionada também para o turismo desportivo, temos um vasto
leque de serviços para oferecer, tais como transfers, incoming,
turismo sol-praia, golfe, neve, turismo natureza, excursões.

No final, realiza-se o regresso de barco a Vila Real de Santo
António, aproveitando uma última vez para observar as
magnificas paisagens que o Rio Guadiana proporciona.

2013 Turismo de Portugal. Todos os direitos reservados.
info@visitportugal.com

18/160

Olhão
Bestravel / Olhão
Morada: Av. da República, 73

Domitur - Viagens e Turismo
8700-308 Olhão

Morada: Av. da República, 73

8700-308 Olhão

Telefone: +351 289 703 278 Fax: +351 289 710 129

Telefone: +351 289 710 120 Fax: +351 289 710 129

E-mail: olhao@bestravel.pt Website:
http://www.bestravel.pt

E-mail: domitur@domitur.pt Website:
http://www.domitur.pt

Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;

A BESTRAVEL é a maior rede de Agências de viagens em regime
de franchising, detendo mais de 40 lojas, estrategicamente
instaladas em todo o país.
Procuramos e promovemos o desenvolvimento de mais e
melhores soluções, mais próximas dos gostos e necessidades
dos consumidores – na imaginação, na qualidade, no sentido
prático e no preço.
A BESTRAVEL só completa a sua missão quando os nossos
clientes regressam a casa 100% satisfeitos.

Sustainable Travels
Morada: Olhão
Telefone: +351 918 513 546
E-mail: info@sustainabletravels.pt Website:
http://www.sustainabletravels.pt
A Sustainable Travels, agência de viagens, foi criada com um
objetivo: oferecer experiências turísticas no Algarve que sejam
autênticas e sustentáveis.
As nossas tours são ideais para quem procura visitar o Algarve
genuíno, evitar os locais mais turísticos e deixar uma marca
positiva na região. Acreditamos que o turismo é mais do que
entrar num avião e rumar a um novo destino. O turismo é uma
forma de explorar o mundo e é essencial respeitar os nossos
anfitriões e a natureza. Pelo que, todos devíamos ser viajantes
sustentáveis (sustainable travellers)!
Trabalhamos diretamente com os nossos parceiros locais para
oferecer experiências memoráveis, pois nós somos apaixonados
pelo Algarve e queremos que você também se apaixone!
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Portimão
Abreu / Portimão

Algarve Limos

Morada: Rua Pé da Cruz, 4A - R/C 8500-640 Portimão

Morada: Rua dos Lusíadas - Edf Gemeos; Torre A nª
638500-652 Portimão
Telefone: +351 934 627 872 / 282 101 137

Telefone: +351 282 460 560 Fax: +351 282 460 569
E-mail: portimao@abreu.pt Website: http://www.abreu.pt
Outras Informações:
Alvará nº: 35/58;
A Agência Abreu foi fundada no Porto em 1840. É o maior
operador turístico de grupos e individuais.
Os balcões Abreu tem um staff multilingue, treinado para os
melhores serviços de incoming e outgoing. São pessoas
experientes capazes de dar sugestões aos mais variados níveis e
com um toque muito pessoal

All Travel, Viagens e Turismo, Lda.
Morada: Edificio Casa da Praia, loja 18Av. Tomás
Cabreira - Praia da Rocha 8500-802 Portimão
Telefone: +351 282 432 644 / 968 317 170 Fax: +351
282 432 644
E-mail: info@alltravel.pt Website: http://www.alltravel.pt
Outras Informações:
Clean&Safe - Esta empresa cumpre os requisitos de higiene e
limpeza para prevenção e controlo do vírus COVID-19, de acordo
com as recomendações da Direção Geral da Saúde. Mais
informações em www.visitportugal.com. (link para
https://www.visitportugal.com/pt-pt/node/422183)
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;

A All Travel é uma agência de viagens situada na Praia da Rocha,
no Algarve, sul de Portugal. Proporcionamos aos nossos clientes
experiências únicas, ajudamos a planear as suas férias e a
explorar o melhor do Algarve e de Portugal. Garantimos um
conjunto de serviços, como apartamentos e casas privadas para
aluguer, transfers do aeroporto privados, excursões com grandes
descontos, oportunidades com fins-de-semana para todas as
cidades, como Lisboa, Porto, Fátima e muitas outras! A nossa
equipa de profissionais vai tornar a sua viagem ainda mais
extraordinária!

E-mail: info@algarvelimos.com Website:
http://www.algarvelimos.com
Outras Informações:
Clean&Safe - Esta empresa cumpre os requisitos de higiene e
limpeza para prevenção e controlo do vírus COVID-19, de acordo
com as recomendações da Direção Geral da Saúde. Mais
informações em www.visitportugal.com. (link para
https://www.visitportugal.com/pt-pt/node/422183)
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;

A empresa Algarve Limos ®, foi criada com o objetivo de atender
às expectativas do mercado exclusivo no Algarve.
Somos especializados na área de serviços de transporte de
veículos exclusivos e Limousines com motorista. A segurança e o
bem-estar de nossos clientes são nossa prioridade.

ATS Travel - Tópicos e Descobertas Lda.
Morada: Rua D. Carlos I - Edificio Pérola do Arade Nº 53C
, 1ºC8500-607 Portimão
Telefone: +351 282 457 306
E-mail: info@atstravel.pt Website:
http://www.atstravel.pt
Operador Turístico e DMC situado a Sul do país, especializado
golfe e lazer por todo o nosso país. Os nossos clientes tem à
disposição um leque de sugestões e / ou pacotes que vão ao
encontro das mais exigentes expetativas.
Criatividade e compromisso são o nosso lema. Associados a uma
equipa especializada e motivada, a ATS destaca-se por um

Bravo Tur
Morada: Urbanização Telhas Verdes, Bloco 1, 3 Loja D,
Beco da Corcovada -Areias de S. João 8200-664 Albufeira
Telefone: +351 289 542 410 Fax: +351 289 542 957

reconhecido serviço de excelência.

E-mail: info@bravotur.com Website:
http://www.bravotur.com

Morada: Rua da Hortinha, nºs 32-36 Centro Comercial
Tropical, Loja 10 8500-594 Portimão
Telefone: +351 282 459 166 Fax: +351 282 459 166

Cordial Tours - Agência de Viagens e Turismo

E-mail: cta.algarve@gmail.com Website:
http://www.ctalgarve.com

Morada: Edíficio Pátio da Rocha - Escritório 11 8500-325
Portimão
Telefone: +351 282 480 500 Fax: +351 282 480 509

Outras Informações:
Alvará nº: 2062;

C.T.A. - Circuitos Turísticos do Algarve

E-mail: a.cabrita@cordialtours.pt
Outras Informações:
Clean&Safe - Esta empresa cumpre os requisitos de higiene e
limpeza para prevenção e controlo do vírus COVID-19, de acordo
com as recomendações da Direção Geral da Saúde. Mais
informações em www.visitportugal.com. (link para
https://www.visitportugal.com/pt-pt/node/422183)

Eco
Morada: Edificio Concorde Loja 22 Apartado 49 Praia da
Rocha 8501-905 Portimão
Telefone: +351 282 410 110 Fax: +351 282 410 125
E-mail: eco@ecoviagens.pt Website:
http://www.ecoviagens.pt
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Grand Wings Luxury Chauffeurs Lda
Morada: Rua dos Bombeiros Voluntários Lt 3, 3º
B8500-649 Portimão
Telefone: +351 938 843 853
E-mail: info@gwchauffeurs.com Website:
http://www.gwchauffeurs.com
Outras Informações:
Clean&Safe - Esta empresa cumpre os requisitos de higiene e
limpeza para prevenção e controlo do vírus COVID-19, de acordo
com as recomendações da Direção Geral da Saúde. Mais
informações em www.visitportugal.com. (link para
https://www.visitportugal.com/pt-pt/node/422183)
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;

Na Grand Wings, proporcionamos transporte exclusivo para
clientes privados, eventos corporativos e recreativos, sempre
com o Turismo como pano de fundo.
Temos ao seu dispor uma grande variedade de veículos (Sedan,
limousine, Van, mini-bus e Autocarro) sempre de acordo com
suas necessidades e orçamento.

Minibuses do Sul
Morada: R. D. Carlos I, 30

8500-607 Portimão

Telefone: +351 282 426 045 Fax: +351 282 485 967
E-mail: info@mbtravel.lda.pt Website:
http://www.mbtravel.lda.pt

Outras Informações:
Alvará nº: 836/96
Eco / Portimão Rua do Carvalho, 9 8500-631 Portimão Tel: +351
282 418 889 Fax: +351 282 418 915 eco@ecoviagens.pt www.ecoviagens.pt www.ecoviagens.pt;

Heraturismo - Agência de Viagens e Turismo, Lda.
Morada: Avª. Tomás Cabreira, Edifício Praia da Rocha
Loja L 8500-802 Portimão
Telefone: +351 282 416 518 Fax: +351 282 416 520
E-mail: heraturismo@credigroup.com
Outras Informações:
Alvará nº: 2193;

Portimar - Agência de Viagens e Turismo, Lda.
Morada: Edifício Portimar Alto do Quintão 8500-833
Portimão
Telefone: +351 282 470 000 Fax: +351 282 470 099
E-mail: eduardo.caetano@portimar.pt Website:
http://www.portimar.pt
Fundada em 1987 como agência de incoming luso-alemã,
começou com turistas provenientes da Alemanha, Suiça e
Austria. Conquistando outros mercados tais como o Holandês, o

Outras Informações:
Alvará nº: 397/82;

Belga, o Francês e o Espanhol. Em 1995 nasceu o departamento
de outgoing. Dos seus quadros fazem parte 100 profissionais,

Portitours - Agência de Viagens e Turismo, Lda.
Morada: Edificio Portimar Alto do Quintão 8500-833
Portimão
Telefone: +351 282 470 063/4/5 Fax: +351 282 470 070
E-mail: portitours@portitours.pt Website:
http://www.portitours.pt

distribuídos por Portimão (sede), Faro, Lisboa, Porto e Madeira.
Com mais de 500 unidades/hoteleiras como oferta distribuídas
por Portugal inteiro. Desde hotéis, apartamentos turísticos, vilas,

Outras Informações:
Clean&Safe - Esta empresa cumpre os requisitos de higiene e
limpeza para prevenção e controlo do vírus COVID-19, de acordo
com as recomendações da Direção Geral da Saúde. Mais
informações em www.visitportugal.com. (link para
https://www.visitportugal.com/pt-pt/node/422183)

turismo de habitação e às famosas pousadas, possui também

Portugal e, concretamente, a região do Algarve, pela sua
excepcional situação geo-climatérica oferece as condições ideais
para a realização de um tipo de turismo alternativo - turismo de
aventura ou "turismo activo", aos amantes da Natureza, com
espírito de aventura, dinamismo e grande vontade de descobrir
outros lugares!
Para responder à crescente procura, a Portitours dispõe de meios
técnicos e humanos, devidamente especializados e qualificados
que garantem a qualidade dos serviços prestados, tendo como
objectivo prioritário dar a conhecer as inúmeras potencialidades
do Algarve e outras zonas do País, valorizando, sempre, a
vertente ecológica e, simultâneamente, satisfazer os mais
diferentes interesses, quer a nível individual quer a nível de
grupo.
Para além dos circuitos diários em autocarro, a Portitours oferece
ainda:
- Passeios a pé

Pousadas, Circuitos, Charters, Golf.

uma frota própria, constituída por carrinhas e autocarros. Central
de reservas: Alojamentos (Hotéis, Vilas, Turismo Rural),
Programas Outdoor e Indoor, Jeep Safaris, Rent-a-Car, Incentivos,

Ricky Travel
Morada: Rua António Feu, Edifício Mirante da Rocha,
Bloco A, Loja A8500-802 Praia da Rocha
Telefone: +351 282 459 237
E-mail: comercial@rickytravel.com Website:
http://www.rickytravel.com
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;

A Rickytravel é uma agência de viagens portuguesa,
especializada na venda online de alojamento. Conta com os
principais operadores turisticos do mercado no intuito de
garantir os melhores preços. Como principais pontos fortes
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-

Passeios de bicicleta
Passeios a cavalo
Passeios de barco
Pesca de alto mar
Circuitos de mota
Circuitos de Jeep 4X4
Canoagem
Raides Aventura
Paint Ball
Jogos de estratégia
Marcha de orientação
Escalada
Rappel
Ponte suspensa
Slide
Mergulho (Scuba e Snorkeling)
Windsurf
Incentivos e provas tipo
Challenge
Passeios de Balão
Beach Parties
Tiro com arco
Tiro ao alvo com pistola
Tiro aos pratos com espingarda
Caça ao tesouro
Navegação 4 X 4 com "Road Book"
Jogos tradicionais
Semanas activas
Rotas temáticas

destacamos a facilidade e segurança no processo de reserva, as
facilidades de pagamento, os cancelamentos sem custos e o
apoio ao cliente sempre disponível.

Top Atlântico / Portimão
Morada: Rua Júdice Biker, 26 A

8500-701 Portimão

Telefone: +351 282 417 552 Fax: +351 282 417 573
E-mail: procha@topatlantico.com Website:
http://www.topatlantico.pt
Outras Informações:
Alvará nº: 334/80
A Top Atlântico assume-se como a maior agência de viagens a
operar em Portugal, com cerca de 80 balcões espalhados por
todo o país, incluindo Madeira e Açores e cerca de 450 técnicos
especializados. A dimensão alcançada permite a colocação no
mercado dos melhores preços, aliados a uma maior variedade de
produto, sempre conjugados com um serviço de qualidade.

A Top Atlântico é uma participada da Espírito Santo Viagens,
líder nacional no mercado de viagens e a organização nacional
com maior projecção no exterior a operar no sector da
distribuição turística, composta por mais de 110 balcões
distribuídos por Portugal, Espanha, França, Itália, Reino Unido e
Brasil.

Transol - Transportes e Turismo, S.A.

Santana & Vidal - Circuitos Turísticos, Lda.
Morada: Rua Drº.António José de Almeida, 21 - r/c - Esqº.
8500-017 Alvor
Telefone: +351 282 458 547 Fax: +351 282 458 547
E-mail: carlos_santana1@hotmail.com

Morada: Rua Projectada à Caldeira do Moinho, Edifício
Abicada, loja 5 8500-726 Portimão
Telefone: +351 282 450 460 Fax: +351 282 475 511
E-mail: rui.barata@transol.pt Website:
http://www.transol.pt
Outras Informações:
Clean&Safe - Esta empresa cumpre os requisitos de higiene e
limpeza para prevenção e controlo do vírus COVID-19, de acordo
com as recomendações da Direção Geral da Saúde. Mais
informações em www.visitportugal.com. (link para
https://www.visitportugal.com/pt-pt/node/422183)

Outras Informações:
Alvará nº: 2137;

Transfair
Morada: Sítio da Amoreira, lote 12, Alvor 8500-045
Portimão
Telefone: +351 282 412 562
E-mail: info@transfair.com.pt Website:
http://www.transfair.com.pt
Transfair é uma empresa de transfers privados no Algarve, com
uma equipa experiente, profissional e simpática. Um dos nossos
objetivos principais é oferecer aqueles que nos visitam um bom
serviço a um preço justo.

Travel Splendor
Morada: Residencias Portas da Rocha lote 6, loja
38500-804 Portimão
Telefone: +351 282 490 180 Fax: +351 282 490 189
E-mail: info@travelsplendor.pt Website:
http://travelsplendor.airmet.pt
Outras Informações:
Clean&Safe - Esta empresa cumpre os requisitos de higiene e
limpeza para prevenção e controlo do vírus COVID-19, de acordo
com as recomendações da Direção Geral da Saúde. Mais
informações em www.visitportugal.com. (link para

Ttaxi Travel
Morada: Rua 28 de Setembro 2A 8500-028 Alvor
Telefone: +351 917 852 260
E-mail: info@ttaxi.pt Website:
http://www.faroairporttransfers.me
Outras Informações:
Registo: RNAVT nº 4015

Ttaxi Travel oferece um serviço de transfers no Algarve desde
2007. Nosso objetivo é promover a nossa região com um serviço
informativo, responsável e amigável. Operamos a partir dos
Aeroportos de Faro, Lisboa ou Sevilha para todos os resorts do
Algarve.
O futuro da Ttaxi Travel é continuar a promoção do Algarve, que
amamos. Suas atividades e todos os recursos turisticos desta
região banhada pelo sol.
Bem-vindo ao Algarve!

Turiburton - Agência de Viagens e Turismo, Lda.
Morada: Av. Tomás Cabreira - Edifício Varandas da
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https://www.visitportugal.com/pt-pt/node/422183)
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;

Rocha - lj.13 Praia da Rocha 8500-802 Portimão
Telefone: +351 282 450 720/1 Fax: +351 282 450 725
E-mail: turib-reservations@mail.telepac.pt
Outras Informações:
Alvará nº: 2201;

Mais perto de si

TUI / Portimão
Morada: Rua Júdice Biker, 9 8500-701 Portimão
Telefone: +351 282 410 210 Fax: +351 282 410 215
E-mail: portimao@tuiviagens.pt Website:
http://www.tuiviagens.pt
Outras Informações:
Alvará nº: 332/80;

Viagedencantar - Agência de Viagens, Lda.
Morada: Sítio das Castelhanas, Montes de Alvor8500-050
Portimão
Telefone: +351 282 418 008 Fax: +351 282 418 008
E-mail: valdevezviagens@inforvez.com
Outras Informações:
Alvará nº: 2834;

Quarteira
Iberian Escapes

KingBeTours

Morada: Avenida Cerro da Vila, Edifício Vilamarina, Loja
518125-436 Quarteira
Telefone: +351 289 009 580

Morada: Rua Condestábre, Bloco B, Loja 3RC
Esq8125-180 Quarteira
Telefone: +351 938 133 988

E-mail: travel@iberian-escapes.com Website:
https://www.iberian-escapes.com

E-mail: geral@kingbetours.pt Website:
https://www.kingbetours.pt/

Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;

Outras Informações:
Clean&Safe - Esta empresa cumpre os requisitos de higiene e
limpeza para prevenção e controlo do vírus COVID-19, de acordo
com as recomendações da Direção Geral da Saúde. Mais
informações em www.visitportugal.com. (link para
https://www.visitportugal.com/pt-pt/node/422183)

A Iberian Escapes é uma agência de gerenciamento de destinos
de concierge de luxo, especializada em turismo de luxo, eventos
sob medida e férias experimentais em viagens em Portugal e
Espanha. Sediada em Vilamoura, a empresa familiar infunde
cada itinerário que cria com seu excelente conhecimento da
região e suas jóias escondidas.
Com uma gama abrangente e única de pacotes de férias, o
Iberian Escapes permite que os turistas experimentem as vistas
e os sons de Portugal e, em breve, da Espanha, oferecendo
excursões gastronômicas e culturais, de aventura, bem-estar e
natureza que podem ser adaptadas aos desejos de cada cliente.

Para quem procura um serviço exclusivo ..... Apresentamos o
segredo mais bem guardado de Portugal. Somos uma agência de
viagens, incoming e outgoing, sob o lema “your culture, your
secret”. Especialistas em proporcionar soluções personalizadas
de forma objectiva e exclusiva, em Portugal e pelo Mundo.
Desenhamos um conjunto de programas privados e
personalizados, sempre á sua medida.
Venha conhecer Portugal e o Mundo connosco!

Top Atlântico / Quarteira
Morada: Av. Infante Sagres, 73

8125-156 Quarteira

Telefone: +351 289 302 726 Fax: +351 289 302 731
E-mail: quarteira@topatlantico.com Website:
http://www.topatlantico.pt
Outras Informações:
Alvará nº: 334/80
A Top Atlântico assume-se como a maior agência de viagens a
operar em Portugal, com cerca de 80 balcões espalhados por
todo o país, incluindo Madeira e Açores e cerca de 450 técnicos
especializados. A dimensão alcançada permite a colocação no
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mercado dos melhores preços, aliados a uma maior variedade de
produto, sempre conjugados com um serviço de qualidade.

A Top Atlântico é uma participada da Espírito Santo Viagens,
líder nacional no mercado de viagens e a organização nacional
com maior projecção no exterior a operar no sector da
distribuição turística, composta por mais de 110 balcões
distribuídos por Portugal, Espanha, França, Itália, Reino Unido e
Brasil.

Sagres
Portugalsoul by Xtremewonder Unipessoal, Lda.
Morada: Rua da Fortaleza -. Quatro Ventos 8650-360
Sagres
Telefone: +351 934 110 207
E-mail: info@portugalsoul.com Website:
http://www.portugalsoul.com
Outras Informações:
Clean&Safe - Esta empresa cumpre os requisitos de higiene e
limpeza para prevenção e controlo do vírus COVID-19, de acordo
com as recomendações da Direção Geral da Saúde. Mais
informações em www.visitportugal.com. (link para
https://www.visitportugal.com/pt-pt/node/422183)

O lema é "Alimentar a Alma"

São Brás de Alportel
Cork Travel
Morada: Rua Gago Coutinho, 64 8150-151 São Brás de
Alportel
Telefone: +351 289 942 302 Fax: +351 289 942 302
E-mail: corktravel.sba@gmail.com Website:
http://www.corktravel.pt
Outras Informações:
Registo nº: 4859
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;

Somos uma agência jovem, focada no seu cliente, particular,
grupo ou empresa. Aos nossos clientes garantimos, para além
dos melhores preços, um atendimento personalizado, desde o
primeiro orçamento, até ao final da sua viagem.

Tavira
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Authentic Algarve

Gilãotours, Lda

Morada: Tavira

Morada: Pct. Baltazar Gonçalves Lobato, 6 - 3.º Esq.
8800-379 Tavira
Telefone: +351 281 324 461

Telefone: +351 919 401 899
E-mail: info@authenticalgarve.com Website:
http://www.authenticalgarve.com
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;

E-mail: vitortaxis@sapo.pt Website:
http://www.taxigilao.com
Gilãotours está sediada em Tavira, no Algarve, e tem uma

Somos uma agência especializada no Algarve.
Vivemos no Algarve e vivemos “O Algarve” com tudo o que ele
tem de bom: temperaturas amenas o ano inteiro, praias de areia
fina e branca, natureza em estado puro, mar de águas
cristalinas, gastronomia rica, produtos locais de elevada
qualidade e reconhecido valor, e muito, muito mais.
Queremos partilhar estes “segredos” e fazer com que os
visitantes se apaixonem, como nós, por esta região.
Criámos uma série de programas, escolhidos com base na nossa
experiência e vasto conhecimento da região, garantindo sempre
elevados standards de qualidade e valor.

Gingersmile

grande reputação por fornecer qualidade, segurança, transporte
para todos os tipos de viagens turísticas. Transporte de clientes
a parques aquáticos, observação de aves, passeios de barco,
passeios pela cidade, Golfe, todos os tipos de passeios,
Mercados, Praia, Casinos etc. Somos especializados em transfers
de e para o aeroporto internacional de Faro e Lisboa. Díspomos
de veículos modernos, e o nosso serviço e confiabilidade é
inigualável. Gilãotours pode servir para grupos até 6 pessoas por
veiculo.

Morada: Rua 31 de Janeiro nº 7-A8800-367 Tavira
Telefone: +351 915 064 617
E-mail: gingersmile.tours@gmail.com
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;

Viagens a La Carte
Morada: Rua 1º de Maio, 78800-360 Tavira
Telefone: +351 281 0381 313
E-mail: info@viagensalacarte.pt Website:
http://www.viagensalacarte.pt

Somos uma empresa de prestação de serviços na área do
transporte privado (táxi descaracterizado) que se dedica de
corpo e alma à organização de viagens de lazer e/ou negócios
tendo como missão fornecer um serviço de qualidade ao melhor
preço.

Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;

A Viagens à La Carte nasceu em 2017, fruto da Lua-de-mel dos
seus fundadores. Para nós, cada viagem deve ser uma
experiência especial, relaxante e enriquecedora e, por isso,
única. Apostamos num serviço competitivo e profissional, que se
distingue pela excelência, personalização e atenção especial às
necessidades e exigências dos nossos clientes. A imaginação é o
limite!
A nossa oferta inclui um vasto leque de serviços que passa pelo
aconselhamento ao viajante, preparação, orçamentação grátis,
planeamento, organização e venda de viagens à medida,
circuitos, excursões, viagens em grupo, eventos e viagens
corporativas, lua-de-mel, reservas hoteleiras, transferes,
reservas de rent-a-car, venda de passagens aéreas, tratamento
de vistos e seguros de viagem… e muito mais! Além disso temos
sempre agentes e consultores disponíveis para ajudar a
solucionar qualquer ocorrência, 24 horas por dia, 7 dias por
semana, garantindo, assim, um acompanhamento permanente,
sempre que necessário, desde o início ao final da viagem.
Quer pretenda uma praia de areias brancas e águas turquesa,
um destino citadino, um cruzeiro ou um safari, na Viagens à La
Carte trabalhamos com toda a dedicação para tornar os seus
sonhos realidade.
Contacte-nos e surpreenda-se!
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Vila Real de Santo António
Boiatur - Agência de Viagens
Morada: Rua do Lusitano, Lote 1 - 1º Andar 8900-282
Vila Real de Santo António
Telefone: + 351 281 511 292 Fax: +351 281 511 859
E-mail: reservas@boiatur.com Website:
http://www.boiatur.com
Outras Informações:
Alvará nº: 2559

Vilamoura
Apple Holidays

ED Transfers

Morada: Parque das Amendoeiras ? Bloco A - 2º Dto.
8125-419 Vilamoura
Telefone: +351 289 300 680 Fax: +351 289 300 689

Morada: Rua. da Bélgica, 296 8125-446 QuarteiraVilamoura
Telefone: +351 911 877 437

E-mail: info@teetimes.pt Website:
http://www.teetimes.pt

E-mail: info@edtrnsfers.com Website:
https://www.edtransfers.com

Outras Informações:
Mais de 70.000 voltas de golfe em 2008, faz da Tee Times o
Operador com maior crescimento em Portugal

Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Aceita Travellers Cheques;

Alvará nº: 3502;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Aceita Travellers Cheques;
DMC - Especialistas em golfe

ED Transfers travel all Algarve

Pag - Serviços Golfs, Lda.
Morada: Aldeamento Vila Flor, 16 / 178125-404
Vilamoura
Telefone: +351 289 310 630 Fax: +351 289 321 802
E-mail: res@pagsgolf.com

Planet Light Travel
Morada: Caminho do Cuco 38-A - Vilamoura 8125-421
Quarteira
Telefone: +351 919 463 486
E-mail: info@portugaltouristic.com Website:
http://www.portugaltouristic.com
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;

O site da Portugal Touristic, um produto da Planet Light Travel
tem para si boas surpresas para descobrir um Portugal menos
conhecido e que se orgulha de ter as fronteiras mais antigas do
continente europeu, onde os visitantes encontram, sobretudo no
norte e centro paisagens de cortar a respiração. As casas na
maior parte inseridas em quintas oferecem férias ou dias de
descanso em pleno contacto com a natureza e o prazer de
respirar ar puro.
Portugal oferece tudo o que tem de melhor: a hospitalidade do
povo português é extraordinária, a gastronomia e os bons
vinhos, são apreciados em todo o mundo, com uma
extraordinária cultura e património, rico na sua história que
atravessa séculos e séculos, obras de arte de valor inestimável,
museus, monumentos, igrejas, conventos, mosteiros, parques
nacionais naturais, etc. Além das muitas e variadas atividades
de lazer é um país repleto de tradições antigas, mas que ainda
podem ser encontradas.
Portugal espera por todos e recebe todos de braços abertos, Os
Portugueses podem descobrir muito mais do seu país, os
estrangeiros encantam-se com toda a beleza que aqui
encontram. Desde as serras à beira-mar as surpresas não
param.
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Açores
Angra do Heroísmo
Abreu / Angra do Heroismo

AGÊNCIA DE VIAGENS TELES

Morada: Rua Direita, 71 - 73 9700-066 Angra do
Heroismo
Telefone: +351 295 204 660 Fax: +351 295 204 669

Morada: R. da Sé 138

9700-191 ANGRA DO HEROÍSMO

Telefone: 9179 5/6 Fax: 295 213380

E-mail: angra@abreu.pt Website: http://www.abreu.pt

E-mail: catarina.teles@telestravel.com Website:
http://www.telestravel.com

Angra 2000 - Viagens e Turismo

Outras Informações:
RNAVT – 3605

Morada: Rua Carreira dos Cavalos 26 - A 9700-167
Angra do Heroísmo
Telefone: +351 295 215 555 Fax: +51 295 217 222
E-mail: geral@angra2000.com

ANGRA TRAVEL
Morada: Rua Jesus 50 9700-103 ANGRA DO HEROÍSMO
Telefone: 20985 Fax: 295 206 909

Bestravel / Angra do Heroísmo

E-mail: geral@angratravel.webside.pt

Morada: Rua Carreira dos Cavalos - 47 A9700-167 Angra
do Heroísmo
Telefone: +351 295 401 515 Fax: +351 295 216 892

IberCup

E-mail: angra@bestravel.pt Website:
https://www.bestravel.pt

Morada: Praceta Projectada Av. Capitão Meleças, 6 - Loja
DAngra do Heroismo
Telefone: +351 918991773

A Bestravel é a maior rede de Agências de viagens em regime de

E-mail: info@ibercup.com Website:
http://www.ibercup.com

franchising, detendo mais de 40 lojas, estrategicamente
instaladas em todo o país.
Procuramos e promovemos o desenvolvimento de mais e
melhores soluções, mais próximas dos gostos e necessidades
dos consumidores – na imaginação, na qualidade, no sentido
prático e no preço.
A Bestravel só completa a sua missão quando os nossos clientes
regressam a casa 100% satisfeitos.

Sea Adventures
Morada: Travessa do Fanal, 26 - São Pedro 9700-097
Angra do Heroísmo
Telefone: +351 295 333 586
E-mail: info@seadventures.eu Website:
http://www.seadventures.eu
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;

Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;

O IberCup é atualmente um dos torneios Mundiais de Futebol
Juvenil mais importantes do mundo. Desde a primeira edição
mais de 70 países já estiveram representados nos nossos
torneios. Todos os anos cerca de 32 000 jogadores participam
nos torneios IberCup para uma semana de competição,
experiências fantásticas e extraordinárias oportunidades para
competir com algumas das melhores equipas do mundo. A
proximidade com a zona do mar permite que todos possam
desfrutar das belas praias ao longo da costa de diferentes
países. Com o clima surpreendente que se faz sentir época do
ano, o IberCup é muito mais do que um torneio de futebol...
através do futebol cria a possibilidade de interacções tanto fora
como dentro de campo com participantes de todo o mundo,
sendo atualmente um dos torneios de futebol mais
internacionais em todo o Mundo.

Top Atlântico / Terceira
Criada em 2014 na ilha terceira - Açores, a Sea Adventures é
uma empresa de animação turística com uma equipa jovem e
profissional dotada de qualificação adequada. Proporcionamos
atividades que lhe permitem desfrutar de toda a natureza que os
Açores tem para oferecer e para todas as idades. Sempre
interagindo com a natureza, realizamos atividades em mar e em
terra. É caraterística da empresa, sendo um dos seus pontos
fortes, trabalhar com pequenos grupos, proporcionando um
melhor acompanhamento ao cliente.

Turangra Viagens e Turismo, Lda.
Morada: R. Carreira dos Cavalos 47-A
do Heroísmo
Telefone: +351 295 204 047

9700-167 Angra

Morada: Rua Direita, 76

9700-016 Angra do Heroismo

Telefone: +351 295 214 035 Fax: +351 295 214 044
E-mail: terceira@topatlantico.com

Zenitravel – Viagens e Turismo
Morada: Largo de São Bento, 21 9700-180 Angra do
Heroísmo
Telefone: +351 295 216 523
E-mail: reservas@zenitravel.com Website:
http://www.zenitravel.com
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;
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E-mail: contabilidade@turangra.com Website:
http://www.turangra.com
A Zenitravel poderá proporcionar-lhe experiências únicas,
programando toda a sua viagem!
É constante a preocupação de selecionar criteriosamente os
parceiros turísticos, para que a sua experiência seja autêntica e
inesquecível!
Temos ao seu dispor um vasto leque de actividades de animação
turística, que lhe permitem vivenciar a Natureza e Cultura das 9
ilhas, como nunca imaginou!
Além disto possui, ainda, duas unidade hoteleiras localizadas no
centro histórico de Angra de Heroísmo.

Horta
Abreu / Horta

Aerohorta - Ag. Viagens e Turismo

Morada: Largo do Infante, 20

9900-016 Horta

Morada: Rua Conselheiro Medeiros, 2 r/c 9900-144 Horta

Telefone: +351 292 208 490 Fax: +351 292 208 499

Telefone: +351 292 208 130 Fax: +351 292 208 133

E-mail: horta@abreu.pt Website: http://www.abreu.pt

E-mail: incoming@aerohorta.com

Agência de Viagens Hortatur

Ourisland

Morada: Rua S. João, 45

9900-144 Horta

Morada: Rua Serpa Pinto, 329900-095 Horta / Açores

Telefone: +351 292 391 531 Fax: +351 292 293 056

Telefone: +351 967 172 754

E-mail: geral@hortatur.webside.pt Website:
http://www.ciberacores.pt/hortatur

E-mail: info@ourisland-azores.com Website:
http://www.ourisland-azores.com

Outras Informações:
Alvará nº: 3258;

Ourisland é uma agência de viagens que proporciona momentos
únicos a quem visita as ilhas do Triângulo: Faial, Pico e São

Top Atlântico / Faial
Morada: Rua Vasco da Gama, 40

9900-017 Horta

Telefone: +351 292 208 140 Fax: +351 292 293 387
E-mail: horta@topatlantico.com

Jorge, nos Açores, imergindo na Natureza, história e cultura das
ilhas. Com a companhia de guias locais, a partilha de
experiências inesquecíveis através de programas organizados é
o que a Ourisland tem para oferecer.

Ilha Terceira
Abreu / Praia da Vitória
Morada: Rua da Alfândega, 15

AG. DE VIAGENS TELES (Suc.)
9760-411 Praia da Vitória

Telefone: +351 295 545 490 Fax: +351 295 545 499
E-mail: pvitoria@abreu.pt Website: http://www.abreu.pt

Morada: Av. Álvaro Martins Homem 15/21 9760-412
PRAIA DA VITÓRIA
Telefone: 295 542800 Fax: 295 512079

Viavitoria - Agência de Viagens e Turismo
Morada: Largo Conde da Praia

9760-438 Praia da Vitória

Telefone: +351 295 512 101/542 993 Fax: +351 295 512
102
E-mail: alberto@viavitoria.webside.pt
Outras Informações:
Alvará nº: 3530;
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Ilha da Graciosa
TURANGRA - VIAGENS E TURISMO (Sucursal)

VIA GRACIOSA - AG. VIAGENS E TURISMO

Morada: R. Jacinto Cândido 4 9880-357 SANTA CRUZ DA
GRACIOS
Telefone: 295 732401 Fax: 295 732402

Morada: R. Marquês Pombal 16 9880-382 SANTA CRUZ
DA GRACIOS
Telefone: 366785 1/2 Fax: 295 732983

Outras Informações:
RNAVT – 3386

Ilha das Flores
AGÊNCIA DE VIAGENS HORTATUR (Sucursal)

Experience OC

Morada: Rua da Conceição 12 9970-447 SANTA CRUZ DAS
FLORES
Telefone: 292 542006 Fax: 292 542007

Morada: Rua da Esperança, 14A
das Flores
Telefone: +351 965 444 505

9970-320 Santa Cruz

E-mail: experienceoc@gmail.com Website:
http://www.experienceoc.pt

Outras Informações:
RNAVT – 3258

Outras Informações:
Clean&Safe - Esta empresa cumpre os requisitos de higiene e
limpeza para prevenção e controlo do vírus COVID-19, de acordo
com as recomendações da Direção Geral da Saúde. Mais
informações em www.visitportugal.com. (link para
https://www.visitportugal.com/pt-pt/node/422183)
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;

A Experience OC oferece toda a aventura que procura durante as
suas férias na ilha das Flores. Temos à sua disposição uma
equipa jovem e dinâmica de guias. Oferecemos passeios pela
ilha, trilhos pedestres e muito mais.

Ilha de São Jorge
Agência Oceano

Aquarius - Viagens e Turismo

Morada: Rua Manuel de Arriaga, 3B 9800-549 Velas
S.Jorge / Açores
Telefone: +351 295 412 033 / 914 373 685

Morada: Rua Infante D. Henrique, 21

9800-554 Velas

Telefone: +351 295 432 006 Fax: +351 295 432 008

E-mail: vocean@mail.telepac.pt

E-mail: aquariustravel@mail.telepac.pt Website:
http://www.viagensaquarius.com

Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;

Outras Informações:
Alvará nº: 3471;

Agência Viagens localizada na ilha de S.Jorge com serviços de
transferes e excursão, viagens Aereas e Maritimas.

VIA S. JORGE - AG. DE VIAGENS E TURISMO

Azooree
Morada: Caminho de Baixo, 32 - Rosais9800-222 São
Jorge / Açores
Telefone: +351 966 201 309
E-mail: hello@azooree.com Website:
http://www.azooree.com

Morada: Rua Manuel Machado Pacheco 8 r/c 9850-041
CALHETA
Telefone: 295 416042/3/4 Fax: 295 416870
Outras Informações:
RNAVT – 3524

Virver - Viagens e Descobertas

Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;

Viagens personalizadas com experiências locais para os Açores.

Via São Jorge – Agência de Viagens e Turismo –

Morada: Cruz Nova nº 229850-068 Calheta S. Jorge /
Açores
Telefone: +351 966 780 152
E-mail: reservas.virver@gmail.com Website:
http://www.virver-viagens.com
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Unipessoal Lda
Morada: Rua do Roque s/n9850-079 Calheta - São Jorge –
Açores
Telefone: +351 295 416 042 Fax: +351 295 416 044
E-mail: geral@viasaojorge.com Website:
http://www.viasaojorge.com

Brasil & Silva, Lda. / Virver – Viagens e Descobertas é uma
empresa de Agência de Viagens e Turismo/Animação Turística e
Transportes de Pesados e Ligeiros localizada na Ilha de São
Jorge, Açores. Desenvolvemos diferentes serviços (excursões,

Outras Informações:
Registo nº: 3308

passeios turísticos e transferes). Serviço de Táxi e Autocarro.

Somos uma agência de viagens com mais de uma década de
experiência na Ilha de S. Jorge – Açores contamos com
colaboradores experientes dispostos a recebe-lo com todo o
profissionalismo. Tratamos de tudo o que precisa, gostaria e
sonha conhecer nos Açores.

Ilha de São Miguel
Abreu / Ribeira Grande

AG. DE VIAG. FRANCISCO C.S. MARTINS (Suc.)

Morada: Rua de São Francisco, 64 9600-537 Ribeira
Grande
Telefone: +351 296 470 630 Fax: +351 296 470 639

Morada: Rua Dr Augusto Botelho Simas 9680-152 VILA
FRANCA DO CAMPO
Telefone: 296 583 000 Fax: 296 583990

E-mail: ribeiragrande@abreu.pt Website:
http://www.abreu.pt

Outras Informações:
RNAVT – 3646

Gary Roque Travassos
Morada: Canada do Rato, 46 - Matriz 9600-508 Ribeira
Grande / São Miguel
Telefone: +351 914 161 585
E-mail: garytravassos32@gmail.com Website:
http://www.azoreantours.com
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;

Venha descobrir onde o verde e o azul nunca acaba.

Ilha do Corvo
Corvo Travel
Morada: Rua do Porto da Casa s/n, 9980-023 Corvo
Telefone: +351 912 012 404
E-mail: corvotravel@hotmail.com
Conheça o Corvo, com quem conhece! Ilha dos Artefatos, do
bem receber. Não se conhece o Corvo num dia só. Pacotes
diponíveis para nos visitar
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Ilha do Pico
Abreu / Pico

AEROHORTA - AG. DE VIAG.E TURISMO (Sucursal)

Morada: Av. Machado Serpa, 26-A

9950-321 Madalena

Telefone: +351 292 628 900 Fax: +351 292 628 909
E-mail: pico@abreu.pt Website: http://www.abreu.pt

Morada: R. João Bento Lima 9940-366 SÃO ROQUE DO
PICO
Telefone: 292 642450 Fax: 292 642952
Outras Informações:
RNAVT – 3526

Bela Vista Travel
Morada: Avenida Marginal9930-121 -Lajes do Pico
Telefone: +351 292 672 000
E-mail: alojamento_belavista@hotmail.com Website:
http://www.lajebelavista.com
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;

Fonte Travel
Morada: Caminho de Baixo, Silveira9930-177 Lajes do
Pico / Açores
Telefone: +351 292 679 505
E-mail: info@fontetravel.com Website:
http://www.fontetravel.com

PICOTUR - AG. DE VIAGENS E TURISMO
Morada: Rua Carlos Dabney, 9A 9950-327 MADALENA
Telefone: 292 622499 Fax: 292 622095

Outras Informações:
viagens de avião e barco, alojamento, atividades de animação,
rent-a-car, restaurantes, loja online e informações úteis
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;

A Fonte Travel assume-se como uma DMC especializada na
oferta turística das Ilhas do Triângulo (Faial, Pico e São Jorge) e
das Ilhas mais Ocidentais da Europa (Flores e Corvo). Visite
triangletheazores.com e conheça os nossos portais de ilha, onde
pode reservar tudo o que precisa para as suas férias, bem como
os nossos pacotes exclusivos.

Vista Verde Azores GMBH
Morada: Rua do Poço, 21 - Cais do Pico9940-361 São
Roque do Pico / Pico / Açores
Telefone: +351 910 807 655
E-mail: info@vista-verde-azores.com; tanja@vista-verdeazores.com Website: https://www.vista-verdeazores.com/

Ponta Delgada
Abreu / Ponta Delgada

AG. DE VIAG. FRANCISCO C. S. MARTINS

Morada: Av. D. João III, 30 r/c 9500-310 Ponta Delgada

Morada: Rua Marquês da Praia 38 9500-089 PONTA
DELGADA
Telefone: 296 306300 Fax: 296 306309

Telefone: +351 296 650 880 Fax: +351 296 650 889
E-mail: djoaoiii@abreu.pt Website: http://www.abreu.pt

Agência Açoreana de Viagens
Morada: Rua de Lisboa s/n

9500-216 Ponta Delgada

E-mail: viagensfmartins@mail.telepac.pt

AÇORTRAVEL - AG. DE VIAG. E TUR.

Telefone: +351 296 301 864

Morada: R. da Cruz 53 9500-051 PONTA DELGADA

E-mail: margarida.cabral@bensaude.pt Website:
http://www.bensaude.pt

Telefone: 296 302090 Fax: 296 629289

Outras Informações:
Alvará nº: 3421;

Bestravel / Ponta Delgada
Morada: Portas do Mar, loja 199500-152 Ponta Delgada
Telefone: +351 296 304 780 Fax: +351 296 287 226

Açoribérica - Ag. de Viag. e Tur.
Morada: Av. D. João III 1 - Calheta 9500-310 Ponta
Delgada
Telefone: +351 296 205750/8 Fax: +351 296 205759

E-mail: pontadelgada@bestravel.pt Website:
https://www.bestravel.pt
A BESTRAVEL é a maior rede de Agências de viagens em regime
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E-mail: vitor.rebelo@acoriberica.webside.pt

de franchising, detendo mais de 40 lojas, estrategicamente

Melo Travel DMC

instaladas em todo o país.

Morada: Rua de Santa Luzia, 7/11 9500-114 Ponta
Delgada São Miguel - Açores
Telefone: +351 296 205 385 Fax: +351 296 286 988

Procuramos e promovemos o desenvolvimento de mais e
melhores soluções, mais próximas dos gostos e necessidades
dos consumidores – na imaginação, na qualidade, no sentido
prático e no preço.

E-mail: info@melotravel.com Website:
http://www.melotravel.com
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;

A BESTRAVEL só completa a sua missão quando os nossos
clientes regressam a casa 100% satisfeitos.

Micaelense Agência de Viagens e Turismo Lda
Melo Travel DMC é uma empresa local de Recetivo de Destino
sedeada em Ponta Delgada, Açores, Portugal. Com mais de 45
anos de experiência oferecemos um serviço com a melhor
qualidade aos operadores turísticos, agências de viagens e
empresas em geral. Temos representantes locais em cada uma
das 9 ilhas dos Açores, que estão disponíveis para assistir e
ajudar os clientes em todas as situações.
A nossa equipa tem uma extensa experiência em planear e
organizar serviços:
Individuais (FIT)
Grupos
MI (Indústria de Reunião) / MICE (Reuniões, Incentivos,
Convenções e Eventos)
Shorex (Gestão de Excursões para Navios de Cruzeiro)

Morada: Travessa de São Pedro, 3
Delgada
Telefone: +351 296 206 600

9500-329 Ponta

E-mail: armindo@micaelense.pt Website:
http://www.micaelense.pt
Outras Informações:
Alvará nº: 3524;

OnTravel Azores
Morada: Avenida Infante D. Henrique 71Solmar Avenida
Center - Loja 1289504-529 Ponta Delgada
Telefone: +351 296 713 036
E-mail: info@ontravelazores.com Website:
http://www.ontravelazores.com

Newtour - Azores, S.A
Morada: Avenida Infante D. Henrique, Portas do
Mar9500-150 Ponta Delgada
Telefone: +351 217 510 230
E-mail: geral@newtour.pt Website:
http://www.newtour.pt/
A Newtour tem uma equipa altamente motivada e profissional
pronta a servir todas as suas necessidades de viagens seja nos
Açores, em Cabo Verde, na Madeira ou em Portugal Continental.
A nossa experiência enquanto DMC especialista, juntamente com
o know-how adquirido pelos nossos parceiros locais, garante
uma gama completa de serviços de qualidade comprovada.
Damos o melhor seguimento a reservas individuais e de grupos,
garantindo a todos umas férias fantásticas, seja no maravilhoso
cenário natural das ilhas açorianas, nas intactas praias tropicais
de Cabo Verde, entre os surpreendentes contrastes do
exuberante arquipélago da Madeira, ou mesmo na multidiversidade histórica, cultural e gastronómica de Portugal
Continental. A Newtour promove igualmente eventos e encontros
de negócios com uma gama completa de serviços para organizar
reuniões, incentivos, convenções e exposições (MiCe) em
qualquer um daqueles quatros destinos.

PANAZORICA
Morada: Rua dos Mercadores, 82 9500-092 -Ponta
Delgada
Telefone: 296 301720 Fax: 296 301729

Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;

Somos especialistas no destino Açores. Focamo-nos na qualidade
e diferenciação nos serviços que prestamos. Operamos
diretamente no segmento online B2C, disponibilizando transferes
de aeroporto e +60 experiências em todo o arquipélago e ainda
em serviços de destino enquanto DMC, precisamente:
Alojamento, Experiências, Transportes, Grupos e Incentivos,
Congressos, Eventos e Shorex.
Com frota própria na ilha de São Miguel, desde viaturas de luxo,
a minivans e autocarros, providenciamos e gerimos qualquer
tipo de transporte, seja transporte executivo, transferes de
aeroporto, equipas desportivas, tripulações, celebridades, figuras
políticas ou figuras públicas, asseguramos sempre a privacidade,
garantindo o conforto e a segurança de acordo com as
exigências.
Enquanto DMC, criamos soluções inovadoras que começam com
um planeamento estratégico fluindo até à execução final. O
nosso trabalho é consolidar e coordenar os fornecedores mais
adequados para cada projeto, garantindo uma progressão
contínua de um serviço para outro. Nós somos a parte crucial
para um programa de sucesso e trabalhamos como uma
extensão da sua empresa, designando e colocando um membro
da nossa equipa à sua disposição.

E-mail: luiscogumbreiro@panazorica.pt

Estamos empenhados em proteger o bem-estar dos nossos
clientes e oferecemos assistência 24 horas por telefone e por
email desde o início até ao final de qualquer reserva, programa
ou evento.

Prazer D'Aventura Tours e Transfers

Picos de Aventura

Morada: Pópulo de cima, 2309500-611 - Ponta Delgada /

Morada: Marina Pêro de Teive, s/n9500-771 Ponta
Delgada
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São Miguel
Telefone: +351 911 772 235
E-mail: info.prazerdaventura@gmail.com Website:
http://www.prazerdaventura.com
''Ao encontro da Natureza Açoriana''

TUI / Ponta Delgada
Morada: Av. Infante D. Henrique, 71 C.C. Sol - Mar, Loja
121/3 9504-529 Ponta Delgada
Telefone: +351 296 205320 Fax: +351 296 205326
E-mail: acores@tuiviagens.pt Website:
http://www.tuiviagens.pt

Telefone: +351 296 283 288
E-mail: reservas@picosdeaventura.com Website:
http://picosdeaventura.com/
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;

Criada em 2003, a Picos de Aventura é uma empresa de
Animação Turística que lhe permite desfrutar do que os Açores
têm de melhor para oferecer. As suas atividades, quer em mar
quer em terra, permitem-lhe conhecer os recantos da ilha de São
Miguel, envolvendo-o numa interacção constante com a
natureza, e tudo o que esta representa, bem como a cultura e
gastronomia locais.

Top Atlântico DMC - Viagens e Turismo, S.A.
Morada: Rua Açoreano Oriental, 16 9500-013 Ponta
Delgada
Telefone: +351 21 864 61 05 Fax: +351 296 286 532
E-mail: ana.martins@esviagens.com Website:
http://www.topatlantico.com
Outras Informações:
Top Atlântico / Ponta Delgada Rua Açoreano Oriental, 14
9500-013 Ponta Delgada Tel: %20351 296 201 880 Fax: %20351
296 281 185 E-mail: s.miguel@topatlantico.com; Website:
www.topatlantico.com

Centro de Portugal
Abrantes
Prazer de Conhecer-Viagens e Turismo Lda
Morada: Rua Tenente Valadim, 11 - RTC2200-435
Abrantes
Telefone: +351 241 094 024
E-mail: prazerdeconhecer@gmail.com Website:
http://www.prazerdeconhecer.com
Outras Informações:
Registo nº: 2836
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;

O Prazer de conhecer terá todo o prazer em receber todos os
seus clientes.
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Águeda
Abreu / Águeda

Top Atlântico / Águeda

Morada: Praça do Município, 75 ? Loja 5 3750-111
Águeda
Telefone: +351 234 690 320 Fax: +351 234 690 329

Morada: R. Joaquim Francisco Oliveira, 19 loja - Bloco 3
3750-153 Águeda
Telefone: +351 234 612 750 Fax: +351 234 612 769

E-mail: agueda@abreu.pt Website: http://www.abreu.pt

E-mail: agueda@topatlantico.com Website:
http://www.topatlantico.pt

Outras Informações:
Alvará nº: 35/58;

Turvela / Águeda
Morada: Rua Armando Castela, 33

3750-124 Águeda

Telefone: +351 234 623 800
E-mail: augusta@turvela.webside.pt Website:
http://www.turvelaviagens.com
Outras Informações:
Alvará nº: 314/79;

Outras Informações:
Alvará nº: 334/80
A Top Atlântico assume-se como a maior agência de viagens a
operar em Portugal, com cerca de 80 balcões espalhados por
todo o país, incluindo Madeira e Açores e cerca de 450 técnicos
especializados. A dimensão alcançada permite a colocação no
mercado dos melhores preços, aliados a uma maior variedade de
produto, sempre conjugados com um serviço de qualidade.

A Top Atlântico é uma participada da Espírito Santo Viagens,
líder nacional no mercado de viagens e a organização nacional
com maior projecção no exterior a operar no sector da
distribuição turística, composta por mais de 110 balcões
distribuídos por Portugal, Espanha, França, Itália, Reino Unido e
Brasil.

Albergaria-a-Velha
AVS Tours Turismo
Morada: Avª. Drº. Bernardino Máximo Albuquerque, 42
3850 - 017 Albergaria-a-Velha
Telefone: +351 234 523 360 Fax: +351 234 527 954
E-mail: info@avstours.com
Outras Informações:
Alvará nº: 3491

Alcanena
Agência de Viagens e Turismo Santa Marta
Morada: Rua Principal

2380-563 Moitas Venda

Telefone: +351 249 890 724 Fax: +351 249 890 911
E-mail: sta.marta-alcanena@iol.pt
Outras Informações:
Alvará nº: 1919;

Alcobaça
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Gowestours

Stop It Travel

Morada: Rua Principal, 34 - Boavista2460-603 Aljubarrota

Morada: Rua Padre Dr. Manuel Luís, 3A 2460-903 Turquel

Telefone: +351 919 134 161

Telefone: +351 262 918 362

E-mail: info@gowestours.pt Website:
http://www.gowestours.pt

E-mail: stopittravel@gmail.com Website:
https://travel.stopit.pt

A Gowestours existe essencialmente para apoiar grupos e

Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;

Agências de viagens estrangeiras que pretendam visitar
portugal. Apoiamos na criação do programa dentro do

Somos um grupo de colaboradores com aptencias para o ajudar
a coleccionar momentos inesqueciveis! A Equipa Stop It Travel

necessário. Essencialmente podemos reservar autocarros, guias
oficiais de turismo, aluguer de radio Guias, reserva de hotéis,
bilhetes para monumentos, espetáculos, quintas vinicolas,
restaurantes, museus, transferes tanto para grandes como
pequenos grupos em Portugal ou Peninsula Ibérica.

Turtravel - Agência de Viagens, Lda.
Morada: Rua Rei da Memória, 28-r/c 2475-149 Benedita
Telefone: +351 262 918 433 / 965 427 116 Fax: +351
262 918 434
E-mail: geral@turtravel.pt Website: http://onlineviagens.
com/turtravel/pt-PT/;http://www.facebook.com/turtravel
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Aceita Travellers Cheques;

Somos uma Agência de Viagens com nova gerência desde Abril
de 2008, com o objectivo de satisfazer as necessidades dos
clientes e concretizar a viagem dos seus sonhos com dedicação,
simpatia e profissionalismo de forma à sua maior satisfação.
Com bons preços temos disponíveis variados serviços e
produtos.
Chegamos a todo o país e temos clientes de Norte a Sul de
Portugal e em vários países da Europa, satisfeitos com o serviço
e com vontade de voltar a reservar na TUR TRAVEL.

Alenquer
Abreu / Carregado

Bestravel / Carregado

Morada: Estrada Nacional 3, Km 0, 149 2580-491
Carregado
Telefone: +351 263 856 070 Fax: +351 263 856 079

Morada: Rua Castelo Melhor, 10, Loja2580-470
Carregado
Telefone: +351 263 850 350 Fax: +351 263 850 359

E-mail: campera@abreu.pt Website: http://www.abreu.pt

E-mail: carregado@besttravel.pt Website:
http://www.besttravel.pt

Outras Informações:
Alvará nº: 35/58;

Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;

A BESTRAVEL é a maior rede de Agências de viagens em regime
de franchising, detendo mais de 40 lojas, estrategicamente
instaladas em todo o país.
Procuramos e promovemos o desenvolvimento de mais e
melhores soluções, mais próximas dos gostos e necessidades
dos consumidores – na imaginação, na qualidade, no sentido
prático e no preço.
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A BESTRAVEL só completa a sua missão quando os nossos
clientes regressam a casa 100% satisfeitos.

Alvaiázere
Turexpresso / Alvaiázere
Morada: Parque Industrial da Saganga, Lote 1 3250-166
Alvaiazere
Telefone: +351 236 650 270 Fax: +351 236 650 271
E-mail: alvaiazere@turexpresso.pt Website:
http://www.turexpresso.pt
Outras Informações:
Alvará nº: 47/58;

Anadia
Bairritur - Agência de Viagens e Turismo da
Bairrada

Flut Travels

Morada: Av das Laranjeiras, Edifício S. João, Loja I
3780-907 Anadia
Telefone: +351 231 510 200 Fax: +351 231 510 209

Telefone: +351 919 877 123

E-mail: carlosguerra@bairritur.artelecom.pt

Morada: Largo do Município, 4 -1º Frente 3780 -Anadia
E-mail: info@fluttravels.com Website:
http://www.Fluttravels.com

Aveiro
Abreu / Aveiro

Almeida Viagens / Aveiro

Morada: Av. Dr. Lourenço Peixinho, 67

3800-165 Aveiro

Telefone: +351 234 377 750 Fax: +351 237 377 759
E-mail: aveiro@abreu.pt Website: http://www.abreu.pt
Outras Informações:
Alvará nº: 35/58;
A Agência Abreu foi fundada no Porto em 1840. É o maior
operador turístico de grupos e individuais.
Os balcões Abreu tem um staff multilingue, treinado para os
melhores serviços de incoming e outgoing. São pessoas
experientes capazes de dar sugestões aos mais variados níveis e
com um toque muito pessoal

Morada: Rua Gustavo Ferreira Pinto Basto, 17 H
3810-119 Aveiro
Telefone: +351 234 338 451 Fax: +351 234 338 453
E-mail: aveiro.centro@almeidaviagens.com Website: http
://www.almeidaviagens.com;http://www.porto.almeidawe
b.com
Outras Informações:
Alvará nº: 1589/09;

Buisson Lda- Grupo Multiviagens
Morada: Rua Mário Sacramento 87 B 3810-106 Aveiro

Best Travel / Aveiro

Telefone: +351 234 384 550 Fax: +351 234 384 553

Morada: Av. Lourenço Peixinho, 232 3800-161 Aveiro

E-mail: rotadaluz@multiviagens.pt

Telefone: +351 234 891 080 Fax: +351 234 891 089
E-mail: aveiro@besttravel.pt Website:
http://www.besttravel.pt
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;

Outras Informações:
Alvará nº: 64/59;

Clube Viajar / Aveiro
Morada: Rua Senhor dos Milagres, 9

380 -261 Aveiro

A BESTRAVEL é a maior rede de Agências de viagens em regime
de franchising, detendo mais de 40 lojas, estrategicamente
instaladas em todo o país.

Telefone: +351 234 380 690 Fax: +351 234 380 699

Procuramos e promovemos o desenvolvimento de mais e
melhores soluções, mais próximas dos gostos e necessidades
dos consumidores – na imaginação, na qualidade, no sentido
prático e no preço.

Outras Informações:
Alvará nº: 798/96;

A BESTRAVEL só completa a sua missão quando os nossos
clientes regressam a casa 100% satisfeitos.

GeoStar / Aveiro

E-mail: aveiro@clubeviajar.pt Website:
http://www.clubeviajar.com

Morada: Rua Dr. Alberto Souto, nº 11- A R/c3800-149
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Clube 2000 - Viagens e Turismo
Morada: Avª. Drº. Lourenço Peixinho, 204 3801 - 901
Aveiro
Telefone: +351 234 405 150 Fax: +351 234 405 159
E-mail: comercial@c2000.pt Website:
http://www.c2000.pt
Outras Informações:
Alvará nº: 2194;

Morada: Rua Gustavo Ferreira Pinto Basto, 47 3810-119
Aveiro
Telefone: +351 234 422 940 Fax: +351 234 422 828
E-mail: costa.irmao@mail.telepac.pt
Outras Informações:
Alvará nº: 1708;

SóPraSi
Morada: Rua Ecos de Cacia, 120 - Quintã do Loureiro
3800-574 - Cacia, Aveiro
Telefone: +351 962 114 763 / 927 282 932
E-mail: info@soprasi.com Website:
http://www.soprasi.com
Outras Informações:
Escritório : Rua Clemente Melo Sagres de Freitas, 20 - 3810-090
Aveiro

Porque a região de Aveiro em Portugal tem muito para oferecer,
propomos-lhe descobri-la vivendo uma estadia diferente, à
medida e privada criada Só Para Si.
Pretendemos fazer-lhe conhecer esta região partilhando
experiências originais com os homens e as mulheres que
contribuem para sua riqueza.
Será sempre o coração das nossas reflexões para a organização
da «Sua» estadia personalizada.

Turvela / Aveiro
3810-038 Aveiro

Telefone: +351 234 429 185
E-mail: roberto@turvela.webside.pt Website:
http://www.turvelaviagens.com
Outras Informações:
Licença nº: 314/79;

E-mail: aveiro@geostar.pt Website:
http://www.geostar.pt
Outras Informações:
Registo nº: 1819
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;

GeoStar
onde a viagem começa

Costa & Irmão

Morada: Rua Ciudad Rodrigo, 3-A

Aveiro
Telefone: +351 234 400 260 Fax: +351 234 400 269

A GeoStar é um dos principais operadores de viagens em
Portugal, sendo participada a 50% pelos Grupos RAR e Sonae. A
GeoStar oferece a empresas e particulares um serviço de
aconselhamento de viagens, a qualquer hora e em qualquer
lugar graças a um atendimento especializado e canais dedicados
24h. Integra uma rede de 38 lojas, uma operação Internet
através do www.geostar.pt, dois Business Travel Centers, em
Lisboa e no Porto, e um escritório em Madrid, dimensão que
permite apresentar grande capacidade de resposta aos
crescentes desafios de competitividade desta área de negócios.
Apoiada em evoluídas ferramentas tecnológicas e serviços
inovadores - em conjunto com os seus operadores Sporski,
Takeoff e Megaviagens - a GeoStar apresenta uma proposta de
valor integrada aos seus clientes, assente nos mais elevados
níveis de serviço com as melhores condições de mercado.
A assinatura “Onde a Viagem Começa” reforça a ambição de
liderança e evoca o lado intangível da “viagem”, posicionando a
GeoStar no território emocional do consumidor, ao acreditar que
a viagem começa, onde o desafio, a evasão, o sonho, a vontade
e o desejo começam.

Top Atlântico / Aveiro
Morada: Avª. Dr. Lourenço Peixinho, 181-B 3800-167
Aveiro
Telefone: +351 234 423 723 Fax: +351 234 423 787
E-mail: aveiro@topatlantico.com Website:
http://www.topatlantico.pt
Outras Informações:
Alvará nº: 334/80
A Top Atlântico assume-se como a maior agência de viagens a
operar em Portugal, com cerca de 80 balcões espalhados por
todo o país, incluindo Madeira e Açores e cerca de 450 técnicos
especializados. A dimensão alcançada permite a colocação no
mercado dos melhores preços, aliados a uma maior variedade de
produto, sempre conjugados com um serviço de qualidade.

A Top Atlântico é uma participada da Espírito Santo Viagens,
líder nacional no mercado de viagens e a organização nacional
com maior projecção no exterior a operar no sector da
distribuição turística, composta por mais de 110 balcões
distribuídos por Portugal, Espanha, França, Itália, Reino Unido e
Brasil.
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Batalha
Fátima Expresso - Agência de Viagens e Turismo
Morada: Rua de Santa Cruz, 6 2495-427 Fátima
Telefone: +351 249 530 070 Fax: +351 244 769 797 /
249 530 079
E-mail: filipe@fatimaexpresso.pt Website:
http://www.fatimaexpresso.pt
Outras Informações:
Clean&Safe - Esta empresa cumpre os requisitos de higiene e
limpeza para prevenção e controlo do vírus COVID-19, de acordo
com as recomendações da Direção Geral da Saúde. Mais
informações em www.visitportugal.com. (link para
https://www.visitportugal.com/pt-pt/node/422183)

Caldas da Rainha
Abreu / Caldas da Rainha

Atlantidialogues / Xpress Portugal

Morada: Rua General Queiroz, 55 2500-211 Caldas da
Rainha
Telefone: +351 262 839 600 Fax: +351 262 839 609

Morada: Rua Manuel Matos de Sousa, 76 - Sala 10
2500-857 Caldas da Rainha
Telefone: +351 262 180 218

E-mail: caldasrainha@abreu.pt Website:
http://www.abreu.pt

E-mail: info@xpressportugal.com Website:
http://www.xpressportugal.com

Outras Informações:
Alvará nº: 35/58;

Outras Informações:
Registo nº: 3986

Top Atlântico / Caldas da Rainha

Preferimos dizer que somos o seu parceiro do que apenas o seu
agente. Vamos sempre mais longe e não nos limitamos ao
simples processamento de reservas. Somos apaixonados pela
indústria do Turismo e por tudo o que Portugal tem para
oferecer. Mas a paixão não é tudo: os nossos princípios são o
trabalho sério e competente. Com uma equipa sempre atenta,
garantimos o melhor serviço e com as melhores tarifas para
todas as reservas de alojamento, transferes, congressos, golfe,
enoturismo e todas as atividades que pretenda fazer em
Portugal.

Morada: Av. 1º. de Maio, 18

2500-081 Caldas da Rainha

Telefone: +351 262 870 000 Fax: +351 262 870 001
E-mail: caldas.rainha@topatlantico.com Website:
http://www.topatlantico.pt
Outras Informações:
Alvará nº: 334/80
A Top Atlântico assume-se como a maior agência de viagens a
operar em Portugal, com cerca de 80 balcões espalhados por
todo o país, incluindo Madeira e Açores e cerca de 450 técnicos
especializados. A dimensão alcançada permite a colocação no
mercado dos melhores preços, aliados a uma maior variedade de
produto, sempre conjugados com um serviço de qualidade.

A Top Atlântico é uma participada da Espírito Santo Viagens,
líder nacional no mercado de viagens e a organização nacional
com maior projecção no exterior a operar no sector da
distribuição turística, composta por mais de 110 balcões
distribuídos por Portugal, Espanha, França, Itália, Reino Unido e
Brasil.
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Cantanhede
Bairritur / Cantanhede

Cunha

Morada: Rua D. Afonso Henriques, 4 3060-174
Cantanhede
Telefone: +351 231 422 650 Fax: +351 231 420 640

Morada: Rua Afonso Henriques, 17 D 3060-137
Cantanhede
Telefone: +351 231 423 343 Fax: +351 231 423 222

E-mail: ester.anadia@bairritur.artelecom.pt

E-mail: geral@viagenscunha.com

Outras Informações:
Alvará nº: 69/59;

Outras Informações:
Alvará nº: 552/87;

Tocha Viagens
Morada: Rua Dr. Manuel Santos Silva, 222 - r/c3060-715
Tocha
Telefone: +351 231 447 573 Fax: +351 231 447 573
E-mail: tochaviagens@tochaviagens.pt Website:
http://www.tochaviagens.pt
Outras Informações:
Clean&Safe - Esta empresa cumpre os requisitos de higiene e
limpeza para prevenção e controlo do vírus COVID-19, de acordo
com as recomendações da Direção Geral da Saúde. Mais
informações em www.visitportugal.com. (link para
https://www.visitportugal.com/pt-pt/node/422183)
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Aceita Travellers Cheques;

Castelo Branco
Abreu / Castelo Branco

Best Travel / Castelo Branco

Morada: Av. Nuno Álvares, 8-M 6000-083 Castelo
Branco
Telefone: +351 272 348 530 Fax: +351 272 348 539

Morada: Rua Senhora de Mércules, 4 6000-280 Castelo
Branco
Telefone: +351 272 321 098 Fax: +351 272 321 099

E-mail: cbranco@abreu.pt Website: http://www.abreu.pt

E-mail: castelobranco@besttravel.pt Website:
http://www.bestravel.pt

Outras Informações:
Alvará nº: 35/58;

Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;

Empresa Martins - Agência de Viagens e Turismo
Morada: Largo do Saibreiro, 14 6001-909 Castelo Branco
Telefone: +351 272 341 001 Fax: +351 272 346 917
E-mail: geral@empresamartins.pt Website:
http://www.empresa-martins.pt
Outras Informações:
Alvará nº: 1754;

A BESTRAVEL é a maior rede de Agências de viagens em regime
de franchising, detendo mais de 40 lojas, estrategicamente
instaladas em todo o país.
Procuramos e promovemos o desenvolvimento de mais e
melhores soluções, mais próximas dos gostos e necessidades
dos consumidores – na imaginação, na qualidade, no sentido
prático e no preço.
A BESTRAVEL só completa a sua missão quando os nossos
clientes regressam a casa 100% satisfeitos.

H. F. G. - Viagens e Turismo, Lda.
Morada: Av. General Humberto Delgado, 78-80 Edifício
São Cristóvão R/ch Loja A 6000-081 Castelo Branco
Telefone: +351 272 321 098 Fax: +351 272 321 099
E-mail: cbranco.gerencia@besttravel.pt Website:
http://www.besttravel.pt
Outras Informações:
Alvará nº: 2346;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;
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O seu sonho começa aqui!

Coimbra
Abreu / Coimbra
Morada: Rua da Sota, 2

Almeida Viagens / Coimbra
3000-392 Coimbra

Telefone: +351 239 855 520 Fax: +351 239 855 529
E-mail: coimbra@abreu.pt Website: http://www.abreu.pt

Morada: Av. Elisio de Moura, 85 C.C. Atriumsolum, Loja
7 3040
Telefone: +351 239 095 598 Fax: +351 239 091 634

Outras Informações:
Abreu / Coimbra II - Balcão

E-mail: coimbra.atriumsolum@almeidaviagens.com
Website: http://www.almeidaviagens.com;http://www.por
to.almeidaweb.com

Av. João de Deus Ramos, 165 - Lj. 6 3020-328 Coimbra Tel:
+351 239 790 830 Fax: +351 239 790 839

Outras Informações:
Alvará nº: 1589/09;

E-mail: coimbra2@abreu.pt

Bestravel / Coimbra

Abreu / Coimbra III - Balcão

Morada: Rua Avelar Brotero, Loja nº 343030-317 Coimbra

Alameda Armando Gonçalves, 16 3000-059 Coimbra Tel: +351
239 488 390 Fax: +351 239 488 399 E-mail: coimbra3@abreu.pt
Alvará nº: 35/58;
A Agência Abreu foi fundada no Porto em 1840. É o maior
operador turístico de grupos e individuais.
Os balcões Abreu tem um staff multilingue, treinado para os
melhores serviços de incoming e outgoing. São pessoas
experientes capazes de dar sugestões aos mais variados níveis e
com um toque muito pessoal.

Aventouras
Morada: Rua António Nobre, 20 (à Av Dias da Silva)
3000-135 Coimbra
Telefone: +351 239 833 813 Fax: +351 239 835 347
E-mail: viagensaventouras@gmail.com; info@aventouras.com Website: http://www.aventour-as.com
Outras Informações:
Alvará nº: 2414;

Telefone: +351 239 797 690 Fax: +351 239 979 691
E-mail: coimbra@besttravel.pt Website:
http://www.besttravel.pt
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;

A BESTRAVEL é a maior rede de Agências de viagens em regime
de franchising, detendo mais de 40 lojas, estrategicamente
instaladas em todo o país.
Procuramos e promovemos o desenvolvimento de mais e
melhores soluções, mais próximas dos gostos e necessidades
dos consumidores – na imaginação, na qualidade, no sentido
prático e no preço.
A BESTRAVEL só completa a sua missão quando os nossos
clientes regressam a casa 100% satisfeitos.

Caravelatur Coimbra - Viagens e Turismo

Beta - Viagens e Turismo
Morada: Av. D. Afonso Henriques, 45 - loja sul 3000-011
Coimbra
Telefone: +351 239 793 000 Fax: +351 239 401 033
E-mail: congressos@beta-viagens.pt Website:
http://www.beta-viagens.eu

Morada: Rua Dr. Paulo Quintela, 190 - B 3030-393
Coimbra
Telefone: +351 239 404 777 Fax: +351 239 401 020
E-mail: coimba@caravelatur.pt Website:
http://www.caravelatur.pt

GeoStar / Coimbra
Morada: Coimbra Shopping Av. Dr. Mendes Silva,
211/251 3030-193 Coimbra
Telefone: +351 239 791 060 Fax: +351 239 791 061

Outras Informações:
Alvará nº: 2019;

E-mail: coimbra@geostar.pt Website:
http://www.geostar.pt

Coimbra Airport Shuttle
Morada: Parque Industrial de Taveiro Lote 83045-508
Coimbra
Telefone: +351 304 505 304 Fax: +351 304 505 399
E-mail: info@airportshuttle.pt Website:
http://www.airportshuttle.pt
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;

Outras Informações:
Registo nº: 1819
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;

GeoStar
onde a viagem começa

Coimbra Airport Shuttle fornece serviços de transfer partilhado,
desde a porta de sua casa até aos Aeroportos de Lisboa e Porto.

A GeoStar é um dos principais operadores de viagens em
Portugal, sendo participada a 50% pelos Grupos RAR e Sonae. A
GeoStar oferece a empresas e particulares um serviço de
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O serviço Coimbra Airport Shuttle oferece vários transportes
diários regulares, confiáveis e adaptados de acordo com os
horários dos voos.
Oferecemos um serviço de excelente qualidade para toda a
Região Centro. A sua viagem para o aeroporto nunca foi tão
fácil!

Halcon / Coimbra
Morada: Av José Bonifácio de Andrade e Silva, 1, Quinta
do Vale Gemil, no Fórum Coimbra, Loja 0.018 3044-520
Coimbra
Telefone: +351 239 855 820 Fax: +351 239 855 829
E-mail: halcon932@halcon-viajes.es Website:
http://www.halcon.pt
Outras Informações:
Alvará nº: 960/99;
Poderá encontrar outras sucursais na cidade de Coimbra:
Av. Caloustre Gulbenkian, 79

aconselhamento de viagens, a qualquer hora e em qualquer
lugar graças a um atendimento especializado e canais dedicados
24h. Integra uma rede de 38 lojas, uma operação Internet
através do www.geostar.pt, dois Business Travel Centers, em
Lisboa e no Porto, e um escritório em Madrid, dimensão que
permite apresentar grande capacidade de resposta aos
crescentes desafios de competitividade desta área de negócios.
Apoiada em evoluídas ferramentas tecnológicas e serviços
inovadores - em conjunto com os seus operadores Sporski,
Takeoff e Megaviagens - a GeoStar apresenta uma proposta de
valor integrada aos seus clientes, assente nos mais elevados
níveis de serviço com as melhores condições de mercado.
A assinatura “Onde a Viagem Começa” reforça a ambição de
liderança e evoca o lado intangível da “viagem”, posicionando a
GeoStar no território emocional do consumidor, ao acreditar que
a viagem começa, onde o desafio, a evasão, o sonho, a vontade
e o desejo começam.

Intervisa - Agência de Viagens de Coimbra, Lda.
Morada: Avª. Fernão de Magalhães, 11 3000-175
Coimbra
Telefone: +351 239 823 873 Fax: +351 239 832 349

3000-093 Coimbra
Tel: 239487650

E-mail: geral@intervisacoimbra.webside.pt

Fax: 239487659

Outras Informações:
Alvará nº: 1836;

E-mail: halcon931@halcon-viajes.es

QuebraTour
Morada: Rua Quebra Costas, 83000-340 Coimbra

Av. Dr Mendes Silva, 289 r/c

Telefone: +351 239 091 335
E-mail: info@quebratour.com Website:
http://www.quebratour.com/

3030-193 Coimbra
Tel: 239792650

Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;

Fax: 239792659
http://www.halconviajes.com
E-mail: halcon932@halcon-viajes.es

Passe Partout - Viagens e Turismo, Lda.
Morada: Rua Carlos Seixas, 263 3030-177 Coimbra
Telefone: +351 239 713 325 Fax: +351 239 717 166
E-mail: es.gerencia@passepartout.webside.pt Website:
http://www.passepartout.pt
Outras Informações:
Passe Partout / Coimbra Galerias Topazio Rua de Olivença-Porta
9 -Loja 20 3000-306 Coimbra Tel: %20351 239 840 270 Fax:
%20351 239 821 812 passepartout@iol.pt / www.passepartout.pt

Criaremos as melhores oportunidades para explorar o mundo,
proporcionar um sem fim de experiências únicas e iremos
satisfazer todas as expectativas de você, cliente.

Morada: Ladeira da Santiva, Lote 1 R/C Escritório
3030-029 Coimbra
Telefone: +351 239 705 340 Fax: + 351 239 100 646

Top Atlântico / Coimbra
3000-350 Coimbra

Telefone: +351 239 855 970 Fax: +351 239 855 979
E-mail: coimbra.ta@topatlantico.com Website:
http://www.topatlantico.pt
Outras Informações:
Alvará nº: 334/80

Apostamos na lealdade como base de crescimento e fidelização
de clientes. Não importa quem você é e de onde é, nós
convidamos a si, sua família e amigos a participar nas nossas
viagens e explorar novos lugares em todo o mundo.

Total Fun

Alvará nº: 2038;

Morada: Av. Sá da Bandeira, 62

A trabalhar sempre com o turismo, temos como objetivo o seu
bem estar e a qualidade dos nossos serviços, assegurando
sempre a segurança de quem nos acompanha em nossas
viagens.

E-mail: viagem@totalfun.pt Website:
http://www.totalfun.pt
Outras Informações:
Clean&Safe - Esta empresa cumpre os requisitos de higiene e
limpeza para prevenção e controlo do vírus COVID-19, de acordo
com as recomendações da Direção Geral da Saúde. Mais
informações em www.visitportugal.com. (link para
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A Top Atlântico assume-se como a maior agência de viagens a
operar em Portugal, com cerca de 80 balcões espalhados por
todo o país, incluindo Madeira e Açores e cerca de 450 técnicos
especializados. A dimensão alcançada permite a colocação no
mercado dos melhores preços, aliados a uma maior variedade de
produto, sempre conjugados com um serviço de qualidade.

A Top Atlântico é uma participada da Espírito Santo Viagens,
líder nacional no mercado de viagens e a organização nacional
com maior projecção no exterior a operar no sector da
distribuição turística, composta por mais de 110 balcões
distribuídos por Portugal, Espanha, França, Itália, Reino Unido e
Brasil.

https://www.visitportugal.com/pt-pt/node/422183)
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;

A Total Fun, Lda é uma Agência de Viagens, Operador de
Turismo e Agente de Animação Turística, licenciada pelo Turismo
de Portugal. Atua ainda nas área da Consultoria, da Produção e
Organização de Eventos e Comunicação e Gestão de Marcas e
Marketing, com 14 anos no mercado nacional e internacional.

Covilhã
Abreu / Covilhã

Empresa Martins

Morada: Av. da Anil, 11 6200-520 Covilhã

Morada: Rua Visconde da Coriscada Sporting Shopping
Center, Loja 5 6200-077 Covilhã
Telefone: +351 275 336 760 Fax: +351 275 336 761

Telefone: +351 275 310 610 Fax: +351 275 310 619
E-mail: covilha@abreu.pt Website: http://www.abreu.pt
Outras Informações:
Alvará nº: 35/58;
Fundada na cidade do Porto no ano de 1840, a Agência Abreu é
a agência de viagens mais antiga do mundo. A par da sede social
localizada na cidade do Porto, e do estabelecimento principal
situado em Linda-a-Velha, nos quais dispõe de amplos e
modernos espaços de atendimento, a Agência Abreu encontra-se
posicionada nas principais cidades do país com mais de 88
Balcões de venda ao público.

E-mail: geral@empresamartins.pt Website:
http://www.empresa-martins.com
Outras Informações:
Alvará nº: 148/60;

GeoStar / Covilhã
Morada: Parkurbis, Parque de Ciência e Tecnologia da
Covilhã6200-865 Tortosendo - Covilhã
Telefone: +351 275 957 019 Fax: +351 210 101 131
E-mail: covilha@geostar.pt Website:
http://www.geostar.pt
Outras Informações:
Registo nº: 1819
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;

GeoStar
onde a viagem começa
A GeoStar é um dos principais operadores de viagens em
Portugal, sendo participada a 50% pelos Grupos RAR e Sonae. A
GeoStar oferece a empresas e particulares um serviço de
aconselhamento de viagens, a qualquer hora e em qualquer
lugar graças a um atendimento especializado e canais dedicados
24h. Integra uma rede de 38 lojas, uma operação Internet
através do www.geostar.pt, dois Business Travel Centers, em
Lisboa e no Porto, e um escritório em Madrid, dimensão que
permite apresentar grande capacidade de resposta aos
crescentes desafios de competitividade desta área de negócios.
Apoiada em evoluídas ferramentas tecnológicas e serviços
inovadores - em conjunto com os seus operadores Sporski,
Takeoff e Megaviagens - a GeoStar apresenta uma proposta de
valor integrada aos seus clientes, assente nos mais elevados
níveis de serviço com as melhores condições de mercado.
A assinatura “Onde a Viagem Começa” reforça a ambição de
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liderança e evoca o lado intangível da “viagem”, posicionando a
GeoStar no território emocional do consumidor, ao acreditar que
a viagem começa, onde o desafio, a evasão, o sonho, a vontade
e o desejo começam.

Entroncamento
Gomes Pereira
Morada: Rua Abílio César Afonso, 2 2330-096
Entroncamento
Telefone: +351 249 725 072 Fax: +351 249 725 774
E-mail: entroncamento@gptur.webside.pt
Outras Informações:
Alvará nº: 1817;

Estarreja
Sorebel - Sociedade de Representações da Beira
Litoral, Lda.

Turvela - Viagens e Turismo, Lda.

Morada: Av. Visconde de Salreu, 23

Telefone: +351 234 842 044/8426

3860-353 Estarreja

Telefone: +351 234 842 221 Fax: +351 234 842 650
E-mail: sorebel@sorebel.com Website:
http://www.sorebel.com
Outras Informações:
Alvará nº: 1709;

Morada: Rua Drº. Souto Alves, 83

3860-376 Estarreja

E-mail: capital@turvela.webside.pt Website:
http://www.turvelaviagens.com
Outras Informações:
Alvará nº: 1818;

Fátima
Mundo do Flamingo
Morada: Rua Colégio São Miguel2495-440 Fátima
Telefone: +351 910 142 207
E-mail: mundodoflamingo@gmail.com Website:
https://mundoflamingotours.com/
Somos uma empresa que organiza viagens de grupo em Portugal
e Espanha. A nossa agência possui seu próprio autocarro,
oferecendo serviços de transporte de passageiros em território
nacional e internacional.
Transferes, excursões turísticas, passeios fim-de-semana,
passeios por todo o território nacional e passeios combinados de
Portugal - Espanha.
Temos programas compostos, mas também consideramos e
ajudamos na criação de rotas únicas e individuais a pedido dos
clientes.
Somos muito flexíveis em termos de horários e datas, pois
estamos em Portugal de forma contínua. Nós cooperamos com
guias locais que falam russo, português, espanhol e inglês.
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Figueira da Foz
Abreu / Figueira da Foz

B The travel brand

Morada: Cais Alfandega 173080-052 Figueira da Foz

Morada: Av. Dr. Manuel Gaspar de Lemos 483080-584
Figueira da Foz
Telefone: +351 233 425 319

Telefone: +351 233 408 220 Fax: +351 233 408 229
E-mail: figueira@abreu.pt Website: http://www.abreu.pt
Outras Informações:
Alvará nº: 35/58

E-mail: reservas@bthetravelbrand.pt Website:
http://bthetravelbrand.pt/

Boutique das Viagens
Morada: Avenida 25 de Abril, 103080-086 Figueira da Foz

Belle Epoque
Morada: R. República, 60 623080-036 Figueira da Foz

Telefone: +351 915 868 839

Telefone: +351 935 945 664

E-mail: geral@boutiquedasviagens.com

E-mail: geral@belle-epoque.pt

Go On Travel
FireUp Sports
Morada: Mercado Municipal Engenheiro SilvaPasseio
Infante Dom Henrique, Loja 33, 1º Piso3080–150 Figueira
da Foz
Telefone: +351 912 226 781
E-mail: info@fireupsports.net Website:
http://www.fireupsports.net
Organizamos Tours & Estágios Desportivos em Portugal para
clubes, selecções, escolas ou universidades. Também

Morada: Rua Alto da Fonte, 78 RC Drt° Fraçao D3080-237
Buarcos
Telefone: +351 916 675 733
E-mail: reservas.goontravel@gmail.com

Vidas & Voltas
Morada: Rua Rancho das Cantarinhas Nº22 – AB3080-250
Figueira da Foz
Telefone: +351 937 020 077
E-mail: geral@vidasevoltas.pt

organizamos eventos corporativos. Encontre o verdadeiro
Portugal, connosco!

Rotas do Mundo
Morada: Rua Miguel Bombarda, 25 3080-159 Figueira da
Foz
Telefone: +351 233 411 635 Fax: +351 233 411 670
E-mail: geral@rotasdomundo.com Website:
http://www.rotasdomundo.com

Figueira de Castelo Rodrigo
The Travel Corner
Morada: Ninho de Empresas do ConhecimentoAv. Heróis
de Castelo Rodrigo, 596440-113 Figueira Castelo Rodrigo
Telefone: +351 966 425 244
E-mail: geral@thetravelcorner.pt Website:
http://www.thetravelcorner.pt/
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;

Há lugares onde apetece perdermo-nos, onde a busca por
serenidade e bem-estar parece ter chegado ao fim. A Travel
Corner conhece esses lugares, e quer levá-lo até lá. Pela paixão
pela dos cantinhos do Norte de Portugal à tranquilidade dos
paraísos escondidos na Beira Interior, até atravessar a fronteira
para Salamanca e descobrir pelas suas plazas a paixão de viver
num prato de tapas e uma refrescante caña.
A Travel Corner é um DMC com programação na Beira Interior e
Norte de Portugal onde se inclui tranpsorte, alojamento,
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experiências para melhor se conhecer as regiões interiores.

Fundão
Araujotur

Bestravel / Fundão

Morada: Av. Monsenhor Santos Carreto, lote 4 - r/c
6230-292 Fundão
Telefone: +351 275 771 643 Fax: +351 275 771 650

Morada: Av. Liberdade, 24

E-mail: araujotur@live.com.pt

6230-398 Fundão

Telefone: +351 275 776 561 Fax: +351 275 776 561
E-mail: fundao@besttravel.pt Website:
http://www.besttravel.pt

Outras Informações:
Clean&Safe - Esta empresa cumpre os requisitos de higiene e
limpeza para prevenção e controlo do vírus COVID-19, de acordo
com as recomendações da Direção Geral da Saúde. Mais
informações em www.visitportugal.com. (link para
https://www.visitportugal.com/pt-pt/node/422183)

Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;

Empresa Martins / Fundão

Procuramos e promovemos o desenvolvimento de mais e
melhores soluções, mais próximas dos gostos e necessidades
dos consumidores – na imaginação, na qualidade, no sentido
prático e no preço.

Morada: Avª. da Liberdade, 52

6230-398 Fundão

Telefone: +351 275 752 297 Fax: +351 275 751 975
E-mail: geral@empresamartins.pt Website:
http://www.empresa-martins.pt
Outras Informações:
Alvará nº: 148/60;

A BESTRAVEL é a maior rede de Agências de viagens em regime
de franchising, detendo mais de 40 lojas, estrategicamente
instaladas em todo o país.

A BESTRAVEL só completa a sua missão quando os nossos
clientes regressam a casa 100% satisfeitos.

Transerramar - Viagens e Turismo, Lda.
Morada: Av. da Liberdade, 24 - r/c

Try Portugal - Destination Management Company

Telefone: +351 275 776 561

Morada: Living Lab Cova da Beira, Loja 6-1º, Rua dos 3
Lagares6230-421 Fundão
Telefone: +351 930 635 005 / 210 534 376 Fax: +351
210 534 378
E-mail: info@tryportugal.pt Website:
http://www.tryportugal.pt

E-mail: fundao@besttravel.pt

6230-398 Fundão

Outras Informações:
Alvará nº: 1785;

Outras Informações:
Caminhadas & Trekking; Ciclismo Montanha & Estrada; Trilhos
Aquáticos; Mergulho Lazer & Arqueológico; Equestre; Bem-estar
& Retiros; Spiritual & Mistico; Enoturismo & Gastronomia;
Cultural & Criativo; Impacto & Voluntariado
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;

A TRY PORTUGAL é um Operador Turístico DMC especializado em
tours temáticos inovadores de Turismo de Natureza, de Cultura
& Desporto em Portugal. Oferecemos uma vasta seleção de tours
guiados e em autonomia, eventos desportivos, campos de treino
e programas de Incentivos Empresarias. Todos os programas são
feitos à medida incluindo uma seleção dos “Melhores Vinhos &
Gastronomia” e da hotelaria mais diferenciadora! Come Try
Portugal!
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Góis
Trans Serrano - Aventura, Lazer e Turismo, Lda
Morada: Bairro S. Paulo, 23330 - 304 Góis
Telefone: +351 235 778 938

Fax: +351 235 778 938

E-mail: geral@transserrano.com Website:
http://www.transserrano.com
Agência de viagens com 18 anos de viagens únicas e especiais
onde levamos os nossos clientes a locais e emoções aonde mais
ninguém os levou…

Gouveia
Estrelatur - Viagens e Turismo
Morada: Av. 25 de Abril, 1 e 3

6290-554 Gouveia

Telefone: +351 238 494 690 Fax: +351 238 495 307
E-mail: estrelaturturismo@hotmail.com

Guarda
Bestravel / Guarda
Morada: Largo General Humberto Delgado, 76300-712
Guarda
Telefone: +351 271 205 360 Fax: +351 271 205 365
E-mail: guarda@besttravel.pt Website:
http://www.besttravel.pt
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;

A BESTRAVEL é a maior rede de Agências de viagens em regime
de franchising, detendo mais de 40 lojas, estrategicamente
instaladas em todo o país.
Procuramos e promovemos o desenvolvimento de mais e
melhores soluções, mais próximas dos gostos e necessidades
dos consumidores – na imaginação, na qualidade, no sentido
prático e no preço.
A BESTRAVEL só completa a sua missão quando os nossos
clientes regressam a casa 100% satisfeitos.

Ílhavo
Paraboa - Agência de Viagens e Turismo, Lda.

Portugal by Wine

Morada: Av. José Estevão, 248
Nazaré
Telefone: +351 234 364 361

Morada: Av. Dr. Lourenço Peixinho, 312, - 1º Dir. Frente
3800-162 Aveiro
Telefone: +351 913 613 578

E-mail: paraboa@paraboa.pt

3830-556 Gafanha da

E-mail: info@portugalbywine.com Website:
http://www.portugalbywine.com
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;

O portal Portugal by Wine é uma inovadora plataforma de
reservas e promoção de atividades de lazer, ligadas ao setor do
turismo de vinhos e gastronomia em Portugal.
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Leiria
Abreu / Leiria

Capitaltur - Viagens e Turismo

Morada: Rua Mouzinho de Albuquerque, 90-C 2400-193
Leiria
Telefone: +351 244 830 730 Fax: +351 244 830 739

Morada: Av Combatentes da Grande Guerra, 48 - Loja 1
2410-128 Leiria
Telefone: +351 244 830 810 Fax: +351 244 812 484

E-mail: leiria@abreu.pt Website: http://www.abreu.pt

E-mail: geral@capitaltur.pt Website:
http://www.capitaltur.pt

Outras Informações:
Abreu / Leiria Av. Marquês de Pombal, lote 2, r/c Dto. 2410-152
Leiria Tel: +351 244 859 160 Fax: +351 244 859 169 E-mail:
leiria2@abreu.pt
Alvará nº: 35/58;
A Agência Abreu foi fundada no Porto em 1840. É o maior
operador turístico de grupos e individuais.
Os balcões Abreu tem um staff multilingue, treinado para os
melhores serviços de incoming e outgoing. São pessoas
experientes capazes de dar sugestões aos mais variados níveis e
com um toque muito pessoal

Cheer Up Viagens e Turismo, Lda.
Morada: Rua Miguel Franco, 84 - Capuchos2400 Leiria
Telefone: +351 244 825 004
E-mail: reservas@cheerupviagens.com Website:
http://www.cheerupviagens.com/pt/cheer-up/

Somos uma agência de viagens com larga experiência no ramo
(20 anos). Apostamos na qualidade dos nossos programas e na
vanguarda dos nossos produtos turísticos, indo de encontro às
expetativas dos nossos clientes.
O nosso serviço destingue-nos!

FRG Travel
Morada: Rua Dom Carlos I, 1042415-405 Leiria
Telefone: +351 244 829 560
E-mail: geral@frgtravel.pt Website:
http://www.frgtravel.pt

GeoStar / Leiria II
Morada: Galerias Eurosol, Loja 01 - Rua D. José Alves
Correia Silva2410-117 Leiria
Telefone: +351 244 819 980 Fax: +351 244 819 989

Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;

E-mail: leiria2@geostar.pt Website:
http://www.geostar.pt

GeoStar / Leiria
Morada: LeiriaShopping – Alto do Vieiro. Piso 0, Loja
0052410-002 Leiria
Telefone: +351 244 819 190 Fax: +351 244 819 191
E-mail: leiria@geostar.pt Website: http://www.geostar.pt
Outras Informações:
Registo nº: 1819
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;

Outras Informações:
Registo nº: 1819
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;

GeoStar
onde a viagem começa

GeoStar
onde a viagem começa
A GeoStar é um dos principais operadores de viagens em
Portugal, sendo participada a 50% pelos Grupos RAR e Sonae. A
GeoStar oferece a empresas e particulares um serviço de
aconselhamento de viagens, a qualquer hora e em qualquer
lugar graças a um atendimento especializado e canais dedicados
24h. Integra uma rede de 38 lojas, uma operação Internet
através do www.geostar.pt, dois Business Travel Centers, em
Lisboa e no Porto, e um escritório em Madrid, dimensão que
permite apresentar grande capacidade de resposta aos
crescentes desafios de competitividade desta área de negócios.
Apoiada em evoluídas ferramentas tecnológicas e serviços
inovadores - em conjunto com os seus operadores Sporski,
Takeoff e Megaviagens - a GeoStar apresenta uma proposta de
valor integrada aos seus clientes, assente nos mais elevados
níveis de serviço com as melhores condições de mercado.
A assinatura “Onde a Viagem Começa” reforça a ambição de
liderança e evoca o lado intangível da “viagem”, posicionando a
GeoStar no território emocional do consumidor, ao acreditar que

A GeoStar é um dos principais operadores de viagens em
Portugal, sendo participada a 50% pelos Grupos RAR e Sonae. A
GeoStar oferece a empresas e particulares um serviço de
aconselhamento de viagens, a qualquer hora e em qualquer
lugar graças a um atendimento especializado e canais dedicados
24h. Integra uma rede de 38 lojas, uma operação Internet
através do www.geostar.pt, dois Business Travel Centers, em
Lisboa e no Porto, e um escritório em Madrid, dimensão que
permite apresentar grande capacidade de resposta aos
crescentes desafios de competitividade desta área de negócios.
Apoiada em evoluídas ferramentas tecnológicas e serviços
inovadores - em conjunto com os seus operadores Sporski,
Takeoff e Megaviagens - a GeoStar apresenta uma proposta de
valor integrada aos seus clientes, assente nos mais elevados
níveis de serviço com as melhores condições de mercado.
A assinatura “Onde a Viagem Começa” reforça a ambição de
liderança e evoca o lado intangível da “viagem”, posicionando a
GeoStar no território emocional do consumidor, ao acreditar que
a viagem começa, onde o desafio, a evasão, o sonho, a vontade
e o desejo começam.

InGolf Portugal Tour Operator
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a viagem começa, onde o desafio, a evasão, o sonho, a vontade
e o desejo começam.

Morada: Rua Miguel Franco, 84 - Capuchos2400 Leiria
Telefone: +351 244 825 004
E-mail: reservas@ingolf.pt Website: http://www.ingolf.pt

IN Tours - Portugal DMC
Morada: Rua Cidade de Tokushima, Lt 16, r/c - esq
2400-119 Leiria
Telefone: +351 244 836 431 Fax: +351 244 815 099
E-mail: incoming@in-tours.com Website: http://www.intours.com
Outras Informações:
Clean&Safe - Esta empresa cumpre os requisitos de higiene e
limpeza para prevenção e controlo do vírus COVID-19, de acordo
com as recomendações da Direção Geral da Saúde. Mais
informações em www.visitportugal.com. (link para
https://www.visitportugal.com/pt-pt/node/422183)

In Tours Portugal é desde 1995 uma DMC - Destination
Management Company. É uma empresa portuguesa de serviços tailor made - que possui o conhecimento profundo e vasta
experiência sobre Portugal como destino.
Os nossos departamentos de Grupos e Iincentivos ( M.I. )
possuem os meios para responder a qualquer solicitação num
prazo máximo de 48 horas.
A nossa Filosofia - Fornecer um serviço de excelência aos nossos
clientes e no relacionamento com nossos fornecedores.
A nossa Equipa - Rigorosa, competente, entusiasta e multilingue,
fornecendo serviços em : Inglês, Francês, Espanhol e Italiano.
A nossa Missão - Criação e implementação de viagens para
grupos e incentivos ( M.I. ) em Portugal.
O nosso Compromisso - Selecionar os nossos fornecedores para
garantir a melhor relação qualidade/preço e prestar um serviço
personalizado e de qualidade, fornecendo assistência local 24/24
horas.

Outras Informações:
A InGolf Tour Operator é Membro da prestigiada Rede
Internacional de Golf Tour Operators, IAGTO, bem como Membro
Institucional da Federação Portuguesa de Golfe. A InGolf Tour
Operator é ainda o Membro afiliado da reconhecida publicação
Destination Golf. Travel em Portugal, tendo sido distinguida com
vários prémios, quer nacional quer internacionalmente, nestes
ultimos anos de atividade.
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;

A InGolf Tour Operator desenvolve a sua principal atividade na
Área do Turismo do Golfe, sendo uma das marcas registadas ®
do CheerUp Travel Group, um Operador Turístico Português que
tem vindo a desenvolver a sua actividade no mercado do
Turismo Nacional e Internacional nos últimos 13 anos. Uma das
grandes referências no Turismo de Golfe Nacional e
Internacional, a InGolf Tour Operator é especializada em pacotes
de Golfe, Tee Times, organização de Torneios de Golfe bem
como destinos de Golfe Internacionais de selecção. A InGolf Tour
Operator foi Galardoada em 2105 nos World Golf Awards como
Melhor Operador Turístico Português de Outbound, e está
nomeada uma vez mais, em 2016, para ambas as categorias de
Inbound e Outbound.

Lusoviagens - Agência de Viagens e Turismo, Lda.
Morada: Av. D. João III, Edifício 2000 - Loja 2 2401-903
Leiria
Telefone: +351 244 859 920 Fax: +351 244 859 929
E-mail: lusoviagens@lusoviagens.pt Website:
http://www.lusoviagens.pt

EN: https://www.youtube.com/watch?v=OHWZrjHhraE&t

Top Atlântico / Leiria

FR: https://www.youtube.com/watch?v=aslIdxPxYEc&t

Morada: Av. Marquês de Pombal Edifício Avenida - Bloco
1 2410-152 Leiria
Telefone: +351 244 817 990 Fax: +351 244 817 999

IT: https://www.youtube.com/watch?v=LVo1HAijM68

Leiriviagem - Viagens e Turismo, Lda.
Morada: Rua S. Francisco, 8 Centro Comercial S.
Francisco, Loja 7 2400-230 Leiria
Telefone: +351 244 830 310 Fax: +351 244 830 314
E-mail: info@leiriviagem.pt Website:
http://leiriviagem.airmet.pt/
Outras Informações:
Clean&Safe - Esta empresa cumpre os requisitos de higiene e
limpeza para prevenção e controlo do vírus COVID-19, de acordo
com as recomendações da Direção Geral da Saúde. Mais
informações em www.visitportugal.com. (link para
https://www.visitportugal.com/pt-pt/node/422183)

S. Bernardo Tur - Agência de Viagens e Turismo,
Lda.
Morada: R. da Fábrica, nº.4 2425 - 617 Monte Redondo Leiria
Telefone: +351 244 685 446 Fax: +351 244 685 025
E-mail: geral@sbernardotour.com

E-mail: leiria@topatlantico.com Website:
http://www.topatlantico.com
Outras Informações:
Alvará nº: 334/80
A Top Atlântico assume-se como a maior agência de viagens a
operar em Portugal, com cerca de 80 balcões espalhados por
todo o país, incluindo Madeira e Açores e cerca de 450 técnicos
especializados. A dimensão alcançada permite a colocação no
mercado dos melhores preços, aliados a uma maior variedade de
produto, sempre conjugados com um serviço de qualidade.

A Top Atlântico é uma participada da Espírito Santo Viagens,
líder nacional no mercado de viagens e a organização nacional
com maior projecção no exterior a operar no sector da
distribuição turística, composta por mais de 110 balcões
distribuídos por Portugal, Espanha, França, Itália, Reino Unido e
Brasil.

Travel Collections
Morada: Rua Barão de Viamonte, 90 R/C Dtº2400-261
Leiria
Telefone: +351 914 489 178
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Travel Biz Lda
Morada: Av. Adelino Amaro da Costa, Lote 2 - 4º Piso Escritório 4 2419-001 Leiria
Telefone: +351 244 850 436 Fax: +351 244 850 439
E-mail: geral@travel-biz.pt Website: http://www.travelbiz.pt
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;

A Travel Biz é uma agência de viagens com atividade nas áreas
do Business and Corporate Travel, Lazer e Incoming, para
empresas ou clientes particulares. Oferecemos soluções
ajustadas a cada organização, associando à estrutura de negócio
de cada cliente um modelo de gestão coerente com a política de
viagens definida. Isto permite otimizar os custos de viagens e
alojamento, providenciando sempre todo o conforto e
comodidade. De forma a selecionar e desenvolver as melhores
opções também em viagens de lazer, procuramos atender ao
pormenor as preferências pessoais e expectativas de cada
cliente. Oferecemos um serviço personalizado, tanto para
clientes que ambicionam maior autonomia e liberdade durante a
viagem, quanto para quem procura descobrir as vantagens de
viajar com recurso a pacotes turísticos. Realizamos ainda
Incoming em Portugal, para grupos e clientes individuais. Os
clientes poderão optar pela nossa oferta de roteiros ou ainda
solicitar a criação de itinerários e serviços personalizados.

E-mail: geral@travelcollections.pt Website:
http://www.travelcollections.net
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;

Somos uma agência de viagens Portuguesa, que deseja
proporcionar a melhor experiência possível, a um preço
acessível. Queremos revelar os tesouros escondidos de Portugal
e também dar a conhecer a nossa herança Sefardita,
disponibilizando hotéis e comida kosher. Somos especializados
em Viagens Religiosas para Israel e amamos o Turismo de
Natureza, em especial, aquele que está ligado à Ornitologia (Birdwatching).

Lourinhã
Bestravel / Lourinhã
Morada: Av. António José de Almeida, 17 A, Loja 2
2530-113 Lourinhã
Telefone: +351 261 416 770 Fax: +351 261 416 779
E-mail: lourinha@besttravel.pt Website:
http://www.besttravel.pt
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;

A BESTRAVEL é a maior rede de Agências de viagens em regime
de franchising, detendo mais de 40 lojas, estrategicamente
instaladas em todo o país.
Procuramos e promovemos o desenvolvimento de mais e
melhores soluções, mais próximas dos gostos e necessidades
dos consumidores – na imaginação, na qualidade, no sentido
prático e no preço.
A BESTRAVEL só completa a sua missão quando os nossos
clientes regressam a casa 100% satisfeitos.
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Mangualde
Intemporal Odisseia - Viagens e Turismo
Morada: Rua do Grémio, 31 3530-189 Mangualde
Telefone: +351 232 617 231 Fax: +351 232 617 231
E-mail: geral@intemporal-odisseia.pt Website: http://ww
w.intemporalodisseia.pt;http://www.facebook.com/intemporalodisseia
Outras Informações:
Registo nº: 4024
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;

Na agência de viagens Intemporal Odisseia procuramos que os
nossos clientes atinjam a satisfação máxima, Criamos relações
de proximidade pois eles são parte integrante da nossa empresa.
Existimos porque eles existem!

Marinha Grande
Ag. V. Verde Pino/B

Capitaltur / Marinha Grande

Morada: R. Professor Dr. Virgílio de Morais, 16 2430 238 MARINHA GRANDE
Telefone: 244568840 Fax: 244560194

Morada: R. Engº. André Navarro, 32 2430-287 Marinha
Grande
Telefone: +351 244 569 095 Fax: +351 244 569 094
E-mail: mgrande@capitaltur.pt Website:
http://www.capitaltur.pt

Q'Viagem! Marinha Grande
Morada: Avenida Victor Gallo, 83 - B 2430-172 Marinha
Grande
Telefone: +351 244 577 341 Fax: +351 244 577 341
E-mail: marinhagrande@qviagem.com Website:
http://www.qviagem.com
Outras Informações:
Clean&Safe - Esta empresa cumpre os requisitos de higiene e
limpeza para prevenção e controlo do vírus COVID-19, de acordo
com as recomendações da Direção Geral da Saúde. Mais
informações em www.visitportugal.com. (link para
https://www.visitportugal.com/pt-pt/node/422183)
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;

A Q’Viagem! é a marca comercial do Grupo Airmet, empresa de
gestão de agências de viagens individuais, existente também no
Brasil.
A Q’Viagem! apoia-se em evoluídas ferramentas tecnológicas e
serviços inovadores, apostando numa vasta panóplia de
fornecedores (operadores, companhias aéreas, rent-acar, seguros, etc) de renome no mercado que oferecem
qualidade e garantias de serviço ao cliente.
A marca Q’Viagem! assenta no mote de, A viajar sempre
consigo… seja ela, as suas férias de sonho, um fim-de-semana
em família, ou a viagem de negócios. Certamente que connosco
terá o apoio e a ajuda necessária desde o primeiro passo da
seleção do destino, até ao regresso a casa.

Outras Informações:
Alvará nº: 514/86;
Somos uma agência de viagens com larga experiência no ramo
(20 anos). Apostamos na qualidade dos nossos programas e na
vanguarda dos nossos produtos turísticos, indo de encontro às
expectativas dos nossos clientes.
O nosso serviço destingue-nos!

Top Atlântico / Marinha Grande
Morada: Av. Dr. José Henriques Vereda, 20 - Loja 1
2430-307 Marinha Grande
Telefone: +351 244 575 670 Fax: +351 244 575 674
E-mail: marinha.grande@topatlantico.com Website:
http://www.topatlantico.pt
Outras Informações:
Alvará nº: 334/80
A Top Atlântico assume-se como a maior agência de viagens a
operar em Portugal, com cerca de 80 balcões espalhados por
todo o país, incluindo Madeira e Açores e cerca de 450 técnicos
especializados. A dimensão alcançada permite a colocação no
mercado dos melhores preços, aliados a uma maior variedade de
produto, sempre conjugados com um serviço de qualidade.

A Top Atlântico é uma participada da Espírito Santo Viagens,
líder nacional no mercado de viagens e a organização nacional
com maior projecção no exterior a operar no sector da
distribuição turística, composta por mais de 110 balcões
distribuídos por Portugal, Espanha, França, Itália, Reino Unido e
Brasil.
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Mealhada
Caravelatur - Viagens e Turismo
Morada: Av. 25 de Abril, 17

3050-334 Mealhada

Telefone: +351 231 202 677 Fax: +351 231 203 226
E-mail: mealhada@caravelatur.com Website:
http://www.caravelatur.com
Outras Informações:
Alvará nº: 1924

Murtosa
Riasa - Viagens e Turismo da Murtosa, Lda.
Morada: Rua António José Freitas Guimarães, 27
3870-208 Murtosa
Telefone: +351 234 865 225/598 Fax: +351 234 866 063
E-mail: riasaviagensturismo@hotmail.com
Outras Informações:
Alvará nº: 1773;

Nazaré
Rodrigues e Carepa, Lda.
Morada: R. Mouzinho de Albuquerque, C. Comercial Maré
(Loja 10) 2450 - 253 Nazaré
Telefone: +351 262 562 190
E-mail: viagensmare@netvisao.pt
Outras Informações:
Alvará nº: 1822;

Oliveira do Bairro
Avila
Morada: Rua do Foral, 37 r/c 3770-909 Oliveira do
Bairro
Telefone: +351 234 747 537 / 234 740 420 Fax: +351
234 747 727
E-mail: avila@avila.webside.pt

Oliveira do Hospital
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Interbeiras - Viagens e Turismo, Lda.
Morada: Largo Ribeiro do Amaral, 3 3400-070 Oliveira
do Hospital
Telefone: +351 238 603 668 Fax: +351 238 602 761
E-mail: interbeiras.oh@interbeiras-turismo.pt Website:
http://www.interbeiras-turismo.pt

Ourém
Repartir Viagens e Turismo Lda

Viagens Novo Burgo, Lda.

Morada: Rua Dr. António Justiniano da Luz Preto, 31 loja 11
2490-552 Ourém
Telefone: +351 249 595 307

Morada: Praça do Município, 12

E-mail: reservas@repartirviagens.pt Website:
http://www.repartirviagens.pt

2490-499 Ourém

Telefone: +351 249 544 019 Fax: +351 249 542 295
E-mail: geral.ourem@vnburgo.webside.pt

Outras Informações:
Clean&Safe - Esta empresa cumpre os requisitos de higiene e
limpeza para prevenção e controlo do vírus COVID-19, de acordo
com as recomendações da Direção Geral da Saúde. Mais
informações em www.visitportugal.com. (link para
https://www.visitportugal.com/pt-pt/node/422183)
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;

Viajar é viver 3 vezes: sonhar, viver e recordar…

Ovar
Delmar
Morada: Largo Almeida Garrett

Q'viagem! Esmoriz
3880-127 Ovar

Telefone: +351 256 572 131 Fax: +351 256 574 581
E-mail: delmar@viagensdelmar.webside.pt
Outras Informações:
Clean&Safe - Esta empresa cumpre os requisitos de higiene e
limpeza para prevenção e controlo do vírus COVID-19, de acordo
com as recomendações da Direção Geral da Saúde. Mais
informações em www.visitportugal.com. (link para
https://www.visitportugal.com/pt-pt/node/422183)

Morada: Av. Dr. Fernando Raimundo Rodrigues, 660
3885-412 Esmoriz
Telefone: +351 256 782 330 Fax: +351 256 782 332
E-mail: esmoriz@qviagem.com Website:
http://www.qviagem.com/
Outras Informações:
Registo nº: 2637
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;

A Q'viagem! Esmoriz é uma agência de viagens com uma
diversificada oferta de destinos para os seus clientes! Somos
uma agência com 10 anos de experiência! Somos uma agência
que pode traçar a sua viagem para qualquer parte do mundo e
preocupa-mo-nos em conquistar o cliente não por uma vez, mas
por uma vida.

Peniche
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Explore Portugal - Operador Turístico, Lda.

Top Atlântico / Peniche

Morada: Rua da Liberdade, 122520-322 Peniche

Morada: Rua Arquitecto Paulino Montês, 43 2520-294
Peniche
Telefone: +351 262 782 619 Fax: +351 262 787 555

Telefone: +351 262 798 412 Fax: +351 262 798 411
E-mail: info@exploreportugal.pt Website:
http://www.exploreportugal.pt
A Explore Portugal é um operador turístico recetivo e uma
agência de viagens. Vendemos o mundo para Portugal e Portugal
para o mundo!

E-mail: peniche@topatlantico.com Website:
http://www.topatlantico.pt
Outras Informações:
Alvará nº: 334/80
A Top Atlântico assume-se como a maior agência de viagens a
operar em Portugal, com cerca de 80 balcões espalhados por
todo o país, incluindo Madeira e Açores e cerca de 450 técnicos
especializados. A dimensão alcançada permite a colocação no
mercado dos melhores preços, aliados a uma maior variedade de
produto, sempre conjugados com um serviço de qualidade.

A Top Atlântico é uma participada da Espírito Santo Viagens,
líder nacional no mercado de viagens e a organização nacional
com maior projecção no exterior a operar no sector da
distribuição turística, composta por mais de 110 balcões
distribuídos por Portugal, Espanha, França, Itália, Reino Unido e
Brasil.

Pombal
Capitaltur / Pombal
Morada: Largo do Cardal, 50

D. João V
3100-440 Pombal

Telefone: +351 236 218 894 Fax: +351 236 218 895
E-mail: pombal@capitaltur.pt Website:
http://www.capitaltur.pt
Outras Informações:
Alvará nº: 514/86;
Somos uma agência de viagens com larga experiência no ramo
(20 anos). Apostamos na qualidade dos nossos programas e na
vanguarda dos nossos produtos turísticos, indo de encontro às
expectativas dos nossos clientes.
O nosso serviço destingue-nos!

Morada: R. dos Bombeiros Voluntários, 39 3105-165
Pombal
Telefone: +351 236 962 230 Fax: +351 236 962 561
E-mail: comercial@djoaov.com.pt Website:
http://www.djoaov.com

Santa Comba Dão
Go Travel
Morada: Av. General Humberto Delgado - Loja 3G
3440-325 Santa Comba Dão
Telefone: +351 232 096 266
E-mail: gotravel@gotravel.com.pt Website:
http://www.gotravel.com.pt
Agência de Viagens: Avião, Pacotes, Rent-a-Car, BUS, Hoteis,
Cruzeiros
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Seia
Casas do Cruzeiro 2 - Agência de Viagens e Turismo

Interbeiras / Seia

Morada: Conjunto Turístico da Quinta do Crestelo Estrada de Seia - S.Romão Apartado 85 6270-909 Seia
Telefone: +351 238 315 927 Fax: +351 238 320 051

Morada: Avª. Luis Vaz Camões Edifício Jardim III- Cv/Dtº Frt. 6270-484 Seia
Telefone: +351 238 317 721 Fax: +351 238317722

E-mail: quintadocrestelo@quintadocrestelo.pt Website:
http://www.quintadocrestelo.pt

E-mail: interbeiras@interbeiras-turismo.pt Website:
http://www.interbeiras-turismo.pt

Outras Informações:
Alvará nº: 2002;

Outras Informações:
Alvará nº: 416/83;

Sobral de Monte Agraço
Pesquisa Viagens
Morada: Avenida Marquês de Pombal, 102 2590-041
Sobral de Monte Agraço
Telefone: +351 261 943 149 Fax: +351 261 943 149
E-mail: geral@pesquisaviagens.pt Website:
http://pesquisaviagens.pt
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;

A Pesquisa Viagens é acima de tudo uma agência de viagens que
procura destacar-se das demais pela diferença no atendimento,
pela personalização da sua viagem, e principalmente, pelo gosto
e vontade de realizar a viagem que sempre imaginou.
A nossa equipa é constituída por consultores de viagens com
conhecimentos e experiência para que possamos apresentar
sempre as melhores opções em termos de preço e qualidade.
O nosso trabalho funciona com base nas necessidades do
cliente, tentando sempre criar uma relação de proximidade e
confiança pois temos noção que uma viagem representa muito
mais do que descanso: muitas das vezes é um sonho, que
teremos todo o gosto em concretizar.

Tomar
Listartour Viagens e Turismo, Lda.

Templar - Rotas e Destinos Turísticos, Lda.

Morada: Avª. Torres Pinheiro, 104

Morada: Alameda Um de Março, Centro Comercial
Templários, 3º 2300-431 Tomar
Telefone: +351 249 323 414 Fax: +351 249 323 493

2300-538 Tomar

Telefone: +351 249 322 358 Fax: +351 249 312 582
E-mail: geral.tomar@listartour.pt
Outras Informações:
Alvará nº: 1765;
A Star adoptou um processo de conquista de mercado através de
uma prestação de serviços de alta qualidade e graças a isso
volta-se hoje a posicionar como uma das agências líderes do país
tanto no ramo das viagens de negócios como no das viagens de
lazer, sendo novamente reconhecida internacionalmente.

E-mail: aventura@templar.pt Website:
http://www.templar.pt
Outras Informações:
Clean&Safe - Esta empresa cumpre os requisitos de higiene e
limpeza para prevenção e controlo do vírus COVID-19, de acordo
com as recomendações da Direção Geral da Saúde. Mais
informações em www.visitportugal.com. (link para
https://www.visitportugal.com/pt-pt/node/422183)

Colocamos ao dispôr dos nossos clientes alta tecnologia e
profissionais especializados e experimentados para que os
serviços que prestamos possam falar de nós.
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Torres Novas
Abreu / Torres Novas

Noventur Viagens e Turismo, Lda.

Morada: Avenida 8 de Julho ? Edifício Beira-Rio ? Loja 6
2350-724 Torres Novas
Telefone: +351 249 839 320 Fax: +351 249 839 329

Morada: Av. 8 Julho, Edifício Mercado, Loja 22350-724
Torres Novas
Telefone: +351 249 836 445 Fax: +351 249 836 445

E-mail: tnovas@abreu.pt Website: http://www.abreu.pt

E-mail: info@noventur.pt Website:
http://www.noventur.pt

Outras Informações:
Alvará nº: 35/58;

Outras Informações:
Registo nº: 2034

Agência de Viagens com autocarros de turismo

Torres Vedras
Abreu / Torres Vedras

Bestravel / Torres Vedras - Arena

Morada: Av. General Humberto Delgado, nº 21-C
2560-272 Torres Vedras
Telefone: +351 261 337 060 Fax: +351 261 337 069

Morada: C.C. Arena Shopping, Piso 1, LJ 10302560-256
Torres Vedras
Telefone: +351 261 339 020 Fax: +351 261 339 029

E-mail: tvedras@abreu.pt Website: http://www.abreu.pt

E-mail: arenashopping@bestravel.pt

Outras Informações:
Alvará nº: 35/58;

Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;

Inalva Agência de Viagens, Lda.

A BESTRAVEL é a maior rede de Agências de viagens em regime
de franchising, detendo mais de 40 lojas, estrategicamente
instaladas em todo o país.

Morada: Av. 5 de Outubro, 6 - B - r/c 2560-270 Torres
Vedras
Telefone: +351 261 314 859 / 501 Fax: +351 261 314
242
E-mail: geral@inalva.webside.pt
Circuitos Turísticos/Pacotes de Férias/Cruzeiros
Passagens de Avião - Agência IATA
Bilhetes de autocarro e comboio
Passaportes/reserva de hoteis
Autocarros de Turismo para circuitos no país e no estrangeiro -

Procuramos e promovemos o desenvolvimento de mais e
melhores soluções, mais próximas dos gostos e necessidades
dos consumidores – na imaginação, na qualidade, no sentido
prático e no preço.
A BESTRAVEL só completa a sua missão quando os nossos
clientes regressam a casa 100% satisfeitos.

Lotações de 22, 28, 35, 47, 49 e 51 lugares

Polimixtur,Lda

Top Atlântico / Torres Vedras

Morada: Rua Santos Bernardes, 24 A 2560-362 Torres
Vedras
Telefone: +351 96 744 94 48 Fax: +351 261 321 566

Morada: Rua Santos Bernardes, 24 B 2560-362 Torres
Vedras
Telefone: +351 261 335 100 Fax: +351 261 335 107
E-mail: torres.vedras@topatlantico.com Website:
http://www.topatlantico.pt
Outras Informações:
Alvará nº: 334/80
A Top Atlântico assume-se como a maior agência de viagens a
operar em Portugal, com cerca de 80 balcões espalhados por
todo o país, incluindo Madeira e Açores e cerca de 450 técnicos
especializados. A dimensão alcançada permite a colocação no
mercado dos melhores preços, aliados a uma maior variedade de
produto, sempre conjugados com um serviço de qualidade.

A Top Atlântico é uma participada da Espírito Santo Viagens,
líder nacional no mercado de viagens e a organização nacional
com maior projecção no exterior a operar no sector da
distribuição turística, composta por mais de 110 balcões
distribuídos por Portugal, Espanha, França, Itália, Reino Unido e
Brasil.

E-mail: luisreis@k-travelshop.com
Outras Informações:
Clean&Safe - Esta empresa cumpre os requisitos de higiene e
limpeza para prevenção e controlo do vírus COVID-19, de acordo
com as recomendações da Direção Geral da Saúde. Mais
informações em www.visitportugal.com. (link para
https://www.visitportugal.com/pt-pt/node/422183)

Your Travel
Morada: Rua São Gonçalo de Lagos 3 - A2560-661 Torres
Vedras
Telefone: +351 261 141 442
E-mail: geral@your-travel.pt
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;
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Vila Nova de Poiares
Coimbratur - Viagens, Turismo e Transportadora
Interna e Internacional de Passageiros
Morada: Rua Dr. Rosa Falcão, 6 - apartado 6005
3001-801 Coimbra
Telefone: +351 239 840 080 Fax: +351 239 840 078
E-mail: reservas@coimbratur.com Website:
http://www.coimbratur.com

Viseu
Abreu / Viseu

Agência de Viagens e Turismo Barbosa

Morada: Avª. Calouste Gulbenkian

3510-055 Viseu

Morada: Largo do Rossio, 6 3510-105 Viseu

Telefone: +351 232 480 130 Fax: +351 232 480 139

Telefone: +351 232 423 175 Fax: +351 232 429 621

E-mail: viseu@abreu.pt Website: http://www.abreu.pt

E-mail: geral@barbosa.webside.pt

Outras Informações:
Abreu / Viseu Av. Dr. António José de Almeida, 408 3510-045
Viseu Tel: +351 232 483 510 Fax: +351 232 483 519

Outras Informações:
Clean&Safe - Esta empresa cumpre os requisitos de higiene e
limpeza para prevenção e controlo do vírus COVID-19, de acordo
com as recomendações da Direção Geral da Saúde. Mais
informações em www.visitportugal.com. (link para
https://www.visitportugal.com/pt-pt/node/422183)

E-mail: viseu2@abreu.pt
Alvará nº: 35/58 ;
A Agência Abreu foi fundada no Porto em 1840. É o maior
operador turístico de grupos e individuais.
Os balcões Abreu tem um staff multilingue, treinado para os
melhores serviços de incoming e outgoing. São pessoas
experientes capazes de dar sugestões aos mais variados níveis e
com um toque muito pessoal

Almeida Viagens / Viseu
Morada: Rua Miguel Bombarda, 33 R/C

3510-089 Viseu

Berrelhas Turismo - Agência de Viagens
Morada: Av. Infante D. Henrique, 1 e 3

3510-070 Viseu

Telefone: +351 232 437 510 Fax: +351 232 425 104
E-mail: geral@berrelhasturismo.webside.pt
Outras Informações:
Alvará nº: 1946;

Telefone: +351 232 471 151 Fax: +351 232 471 400
E-mail: viseu.centro@almeidaviagens.com Website: http:
//www.almeidaviagens.com;http://www.porto.almeidaweb
.com
Outras Informações:
Alvará nº: 1589/09;

GeoStar / Viseu
Morada: Continente de Viseu, Loja 13 Av. da
Bélgica3510-159 Viseu
Telefone: +351 232 418 390 Fax: +351 232 415 814
E-mail: viseu@geostar.pt Website: http://www.geostar.pt

Best Travel / Viseu
Morada: Rua Major Leopoldo da Silva, 143510-123 Viseu
Telefone: +351 232 484 610 Fax: +351 232 484 619
E-mail: viseu@besttravel.pt Website:
http://www.besttravel.pt
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;

A BESTRAVEL é a maior rede de Agências de viagens em regime
de franchising, detendo mais de 40 lojas, estrategicamente
instaladas em todo o país.
Procuramos e promovemos o desenvolvimento de mais e
melhores soluções, mais próximas dos gostos e necessidades
dos consumidores – na imaginação, na qualidade, no sentido
prático e no preço.
A BESTRAVEL só completa a sua missão quando os nossos
clientes regressam a casa 100% satisfeitos.

Outras Informações:
Registo nº: 1819
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;

GeoStar
onde a viagem começa
A GeoStar é um dos principais operadores de viagens em
Portugal, sendo participada a 50% pelos Grupos RAR e Sonae. A
GeoStar oferece a empresas e particulares um serviço de
aconselhamento de viagens, a qualquer hora e em qualquer
lugar graças a um atendimento especializado e canais dedicados
24h. Integra uma rede de 38 lojas, uma operação Internet
através do www.geostar.pt, dois Business Travel Centers, em
Lisboa e no Porto, e um escritório em Madrid, dimensão que
permite apresentar grande capacidade de resposta aos
crescentes desafios de competitividade desta área de negócios.
Apoiada em evoluídas ferramentas tecnológicas e serviços
inovadores - em conjunto com os seus operadores Sporski,
Takeoff e Megaviagens - a GeoStar apresenta uma proposta de
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Halcon / Viseu
Morada: Rua Miguel Bombarda, 1 3510-089 Viseu
Telefone: +351 232 484 080 Fax: +351 232 484 089
E-mail: halcon945@halcon-viajes.es Website:
http://www.halcon.pt
Outras Informações:
Alvará nº: 960/99;

valor integrada aos seus clientes, assente nos mais elevados
níveis de serviço com as melhores condições de mercado.
A assinatura “Onde a Viagem Começa” reforça a ambição de
liderança e evoca o lado intangível da “viagem”, posicionando a
GeoStar no território emocional do consumidor, ao acreditar que
a viagem começa, onde o desafio, a evasão, o sonho, a vontade
e o desejo começam.

Motionwings
Mundicor - Viagens e Turismo, S.A.
Morada: Quinta da Alagoa, Lote 313, Palácio do Gelo
Shopping, Loja L - 102 3500-606 Viseu
Telefone: +351 232 420 690 Fax: +351 232 424 633
E-mail: mundicor@visabeiraturismo.pt Website:
http://www.visabeiraturismo.com

Travel Gate
Morada: Rua Formosa, 127 3500-137 VISEU
Telefone: +351 232 420 940 Fax: +351 232 420 949

Morada: Avenida Quinta da Alagoa, Lote 222 - 1ºDto
3500-606 Viseu
Telefone: +351 232 109 925
E-mail: geral@motionwings.pt Website:
http://www.motionwings.pt
Outras Informações:
Clean&Safe - Esta empresa cumpre os requisitos de higiene e
limpeza para prevenção e controlo do vírus COVID-19, de acordo
com as recomendações da Direção Geral da Saúde. Mais
informações em www.visitportugal.com. (link para
https://www.visitportugal.com/pt-pt/node/422183)

E-mail: travel@gate.pt Website: http://www.travelgate.pt
Outras Informações:
Clean&Safe - Esta empresa cumpre os requisitos de higiene e
limpeza para prevenção e controlo do vírus COVID-19, de acordo
com as recomendações da Direção Geral da Saúde. Mais
informações em www.visitportugal.com. (link para
https://www.visitportugal.com/pt-pt/node/422183)
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;

Criada em Viseu, esta Empresa visa construir pontes entre o
Interior do País e o restante território Nacional, propiciando
viagens turísticas únicas, entre o ponto de partida e chegada.
A Motionwings, oferece um conjunto de serviços de Transfers
entre Aeroporto, Hotel, um endereço de sua escolha, eventos
desportivos ou de entretenimento, workshops, congressos,
viagens de negócios, passeios turísticos entre outros momentos
únicos e especiais.

Neverending: Turismo Temático by EON
Morada: Rua D. Duarte, 55-573500-120 Viseu
Telefone: +351 232 488 597 / 966 163 246
E-mail: info@neverending.pt Website:
http://www.neverending.pt
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;

A Neverending é a marca da Eon, Indústrias Criativas, Lda que
atua no Turismo Cultural. Deste modo, assume-se como
operador turístico que explora um segmento particular: o
turismo histórico e arqueológico. Viajamos por sítios fantásticos
e misteriosos. Visitamos monumentos repletos de história e
memória. Percorremos milhares de anos de História. Fazêmo-lo
com paixão e entusiasmo, com gosto e requinte. Nós
conhecemos tudo isto, venha conosco!

Lisboa Região
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Almada
Abreu / Almada

Arte Viagens - Viagens e Turismo

Morada: Rua de Olivença, 9-C 2800-183 Almada

Morada: Rua Salgueiro Maia, 17 B

Telefone: +351 21 272 98 20 Fax: +351 21 272 98 29

Telefone: +351 21 272 18 54 Fax: +351 21 276 05 22

E-mail: almada@abreu.pt Website: http://www.abreu.pt

E-mail: julionunes@arteviagens.pt Website:
http://www.arteviagens.pt

Outras Informações:
Abreu / Monte da Caparica Faculdade de Ciências e Tecnologia Centro de Excelência - Sala 19 2825-114 Monte da Caparica Tel:
+351 21 415 63 35 Fax: +351 21 294 96 51
E-mail: fciencias@abreu.pt

2800-627 Almada

Outras Informações:
Alvará nº: 2192

Top Atlântico / Almada

Alvará nº: 35/58 ;
A Agência Abreu foi fundada no Porto em 1840. É o maior
operador turístico de grupos e individuais.
Os balcões Abreu tem um staff multilingue, treinado para os
melhores serviços de incoming e outgoing. São pessoas
experientes capazes de dar sugestões aos mais variados níveis e
com um toque muito pessoal

Fugapetecível, Lda.
Morada: Praça Lopes Graça, 11B 2810-250 Laranjeiro /
Almada
Telefone: +351 21 258 68 60 Fax: +351 21 250 95 69
E-mail: fugapetecivel@gmail.com
Outras Informações:
Clean&Safe - Esta empresa cumpre os requisitos de higiene e
limpeza para prevenção e controlo do vírus COVID-19, de acordo
com as recomendações da Direção Geral da Saúde. Mais
informações em www.visitportugal.com. (link para
https://www.visitportugal.com/pt-pt/node/422183)

Morada: Rua Garcia da Horta, 26

2800-096 Almada

Telefone: +351 21 272 94 90 Fax: +351 21 272 94 99
E-mail: almada@topatlantico.com Website:
http://www.topatlantico.pt
Outras Informações:
Alvará nº: 334/80
A Top Atlântico assume-se como a maior agência de viagens a
operar em Portugal, com cerca de 80 balcões espalhados por
todo o país, incluindo Madeira e Açores e cerca de 450 técnicos
especializados. A dimensão alcançada permite a colocação no
mercado dos melhores preços, aliados a uma maior variedade de
produto, sempre conjugados com um serviço de qualidade.

A Top Atlântico é uma participada da Espírito Santo Viagens,
líder nacional no mercado de viagens e a organização nacional
com maior projecção no exterior a operar no sector da
distribuição turística, composta por mais de 110 balcões
distribuídos por Portugal, Espanha, França, Itália, Reino Unido e
Brasil.

Amadora
Abc Travel

Abreu / Amadora

Morada: Praceta Coelho Seabra, 4, Águas Livres2720-109
Damaia / Amadora
Telefone: +351 918 206 330

Morada: Av. Santos Matos, 11 - E 2700-747 Amadora

E-mail: info@abctravel.pt Website:
http://www.abctravel.pt
Outras Informações:
Clean&Safe - Esta empresa cumpre os requisitos de higiene e
limpeza para prevenção e controlo do vírus COVID-19, de acordo
com as recomendações da Direção Geral da Saúde. Mais
informações em www.visitportugal.com. (link para
https://www.visitportugal.com/pt-pt/node/422183)
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;

Telefone: +351 21 498 59 30 Fax: +351 21 498 59 39
E-mail: amadora@abreu.pt Website: http://www.abreu.pt
Outras Informações:
Alvará nº: 35/58;
A Agência Abreu foi fundada no Porto em 1840. É o maior
operador turístico de grupos e individuais.
Os balcões Abreu tem um staff multilingue, treinado para os
melhores serviços de incoming e outgoing. São pessoas
experientes capazes de dar sugestões aos mais variados níveis e
com um toque muito pessoal

DITGESTION, SL
A abc Travel é um projecto que surge depois de muito tempo em
colaboração com outras empresa de turismo.
Motivados para trabalhar com as nossas ideias e sem as
limitações que tínhamos, decidimos criar o projecto abc Travel
para oferecer uma oferta variada, interessante e que possa
mostrar Portugal e os portugueses, a nossa história, a nossa
cultura, a nossa gastronomia e os nossos usos e costumes a
quem nos visita.

Morada: Estrada de Alfragide, 67 - Alfrapark - Edifício F Piso 0 Sul 2614-519 Amadora
Telefone: +351 964 555 555
E-mail: portugal@ditgestion.com Website:
http://www.ditgestion.pt
Outras Informações:
Registo nº: 5207
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;

2013 Turismo de Portugal. Todos os direitos reservados.
info@visitportugal.com

58/160

Saber receber e mostrar Portugal é um dos nossos objectivos,
sempre com uma oferta flexível e com novas ofertas, sem rotas
nem horários rígidos de forma que no final de cada dia os nossos
clientes saiam satisfeitos e com um sorriso estampado no rosto.

Somos uma empresa independente dedicada a criar e gerir
agências de viagem independentes em todas as suas facetas
para poderem lutar com as melhores ferramentas tecnológicas
do mercado num setor que continua a crescer anualmente.

A nosso lema é Qualidade e Pontualidade, pelo que tentamos
melhorar todos os dias para sermos sempre cumpridores.

GeoStar / Dolce Vita Tejo

ALX Tours & Transfers

Morada: C. C. Dolce Vita Tejo, Piso 0 - Loja Nº
00602650-504 Amadora
Telefone: +351 211 545 890

Morada: Largo Rotary Club da Amadora, 5 - 4 dt
2610-298 Amadora
Telefone: +351 966 877 310

E-mail: dvtejo@geostar.pt Website:
http://www.geostar.pt

E-mail: alxlisbon@gmail.com Website:
http://www.alxlisbon.com

Outras Informações:
Registo nº 1819
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;

Visite Lisboa. Uma rota rica, diversa, convidativa. À espera de
ser descoberta e percorrida por si. Organizamos estadia,
passeios e transporte para grupos até 7 pessoas.

DONOSTI RECEPTIVO
Morada: Avenida da Quinta Grande, 53, 7.º A - Edifício
Prime2614-156 Amadora - Alfragide
Telefone: +351 210 970 528
E-mail: portugal@ditportugal.com Website:
http://www.ditportugal.com
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;

Gold Limousine
Morada: Avenida Almeida Garrett 4, Alfragide2610-295
Amadora
Telefone: +351 218 243 723
E-mail: info@goldlimousine.pt Website:
http://www.goldlimousine.pt
A Gold Limousine é uma empresa em atividade desde 1996,
especializada no serviço de aluguer de viaturas com motoristas

GeoStar
onde a viagem começa
A GeoStar é um dos principais operadores de viagens em
Portugal, sendo participada a 50% pelos Grupos RAR e Sonae. A
GeoStar oferece a empresas e particulares um serviço de
aconselhamento de viagens, a qualquer hora e em qualquer
lugar graças a um atendimento especializado e canais dedicados
24h. Integra uma rede de 38 lojas, uma operação Internet
através do www.geostar.pt, dois Business Travel Centers, em
Lisboa e no Porto, e um escritório em Madrid, dimensão que
permite apresentar grande capacidade de resposta aos
crescentes desafios de competitividade desta área de negócios.
Apoiada em evoluídas ferramentas tecnológicas e serviços
inovadores - em conjunto com os seus operadores Sporski,
Takeoff e Megaviagens - a GeoStar apresenta uma proposta de
valor integrada aos seus clientes, assente nos mais elevados
níveis de serviço com as melhores condições de mercado.
A assinatura “Onde a Viagem Começa” reforça a ambição de
liderança e evoca o lado intangível da “viagem”, posicionando a
GeoStar no território emocional do consumidor, ao acreditar que
a viagem começa, onde o desafio, a evasão, o sonho, a vontade
e o desejo começam.

credenciados.
Ao longo destes anos fomos criando a nossa quota de mercado e
alcançando um nicho próprio. Estes objetivos foram alcançados
através do nosso empenho e da excelência do serviço prestado.
É através desses predicados que fidelizamos os nossos clientes.
Dispomos de uma frota de viaturas da marca Mercedes-Benz
para solicitações de carro e/ou carrinha. No entanto, não é a
qualidade das nossas viaturas que marca a diferença, mas sim
os profissionais altamente qualificados que servem os nossos
clientes.
Estes profissionais têm como prioridade, proporcionar um serviço
de excelência, tendo sempre como objetivo a proatividade para
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com o cliente e, em que a descrição e a confidencialidade são
sempre preservadas.
Dispomos de vários tipos de serviços, tais como: transferes,
tours privados, eventos a particulares e a Empresas
De forma sui generis, o desejo do cliente é o nosso desafio e, são
os nossos clientes que nos fazem crescer e estar preparados
para qualquer tipo de serviço.
A nossa experiência permite-nos, hoje, responder a qualquer
solicitação de forma célere e otimizada, garantindo o rigor no
cumprimento de um serviço de qualidade.

Barreiro
Travel Station - Viagens e Turismo, Lda.
Morada: Forum do Barreiro, loja n.º 0.58 2830-364
Barreiro
Telefone: +351 21 207 22 78
E-mail: geral@travelstation.pt
Outras Informações:
Clean&Safe - Esta empresa cumpre os requisitos de higiene e
limpeza para prevenção e controlo do vírus COVID-19, de acordo
com as recomendações da Direção Geral da Saúde. Mais
informações em www.visitportugal.com. (link para
https://www.visitportugal.com/pt-pt/node/422183)

Cascais
4u2enjoy

Abreu / Cascais

Morada: Ninho de Empresas DNA CASCAIS, Cruz da
Popa2645-449, Alcabideche
Telefone: +351 912 027 644

Morada: Av. 25 de Abril, 79

E-mail: geral@4u2enjoy.pt Website:
http://www.4u2enjoy.pt
Outras Informações:
O nosso serviço assenta na procura da excelência no
atendimento e tratamento dos clientes; para o efeito os nossos
colaboradores são profissionais motivados, com domínio da
língua inglesa, e a nossa frota auto dispõe de todas as
comodidades como (bancos em pele, A/C) WI-FI e serviço de
águas.

2750-513 Cascais

Telefone: +351 21 484 84 20 Fax: +351 21 484 84 29
E-mail: cascais@abreu.pt Website: http://www.abreu.pt
Outras Informações:
Abreu / Cascais Casa da Guia Av. Nossa Senhora do Cabo, 101 ?
Quiosque 5G 2750-374 Cascais Tel: +351 21 482 41 20 Fax:
+351 21 482 41 29 E-mail: cguia@abreu.pt
Abreu / Cascais III Alameda dos Combatentes da Grande Guerra,
114 2750-326 Cascais Tel: +351 21 484 83 00 Fax: +351 21 484
83 09
E-mail: cascais3@abreu.pt

A 4U2ENJOY foi criada com o objetivo de proporcionar serviços
premium na organização e realização de Tours e Transferes
(para passeios, eventos, conferências e seminários) em Portugal
continental. Esta empresa nasce da nossa paixão por Portugal e
a sua História. Nada nos deixa mais orgulhosos que satisfazer as
necessidades dos nossos clientes de forma profissional e
eficiente.

Best Travel / Cascais
Morada: Avenida Dr. Manuel Ricardo Espírito Santo Silva,
Nº 39 - Edifício Albemar2750-748 Cascais

Abreu / Estoril Av. Clotilde, Centro de Congressos, Loja "F"
2765-211 Estoril Tel: +351 21 464 60 60 Fax: +351 21 464 60
69
E-mail: estoril@abreu.pt
Cascais / Alcabideche Cascais Shopping, Lj. 80 - Estr. Nacional 9
2645-543 Alcabideche Tel: +351 21 460 42 60 Fax: +351 21 460
42 69
E-mail: cascaisshop@abreu.pt
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Telefone: +351 21 158 39 90 Fax: +351 21 158 39 89
E-mail: cascais@besttravel.pt Website:
http://www.besttravel.pt
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;

Abreu / Parede Rua José Relvas, 89 - B 2775-222 Parede Tel:
+351 21 456 95 80 Fax: +351 21 456 95 89
E-mail: parede@abreu.pt

A BESTRAVEL é a maior rede de Agências de viagens em regime
de franchising, detendo mais de 40 lojas, estrategicamente
instaladas em todo o país.
Procuramos e promovemos o desenvolvimento de mais e
melhores soluções, mais próximas dos gostos e necessidades
dos consumidores – na imaginação, na qualidade, no sentido
prático e no preço.
A BESTRAVEL só completa a sua missão quando os nossos
clientes regressam a casa 100% satisfeitos.

Clickviaja.com / Parede
Morada: Praça 5 de Outubro, 1425 - B 2775-184 Parede
Telefone: +351 216 098 354 Fax: +351 216 098 354
E-mail: parede@clickviaja.com Website:
http://www.parede.clickviaja.com
Outras Informações:
Clean&Safe - Esta empresa cumpre os requisitos de higiene e
limpeza para prevenção e controlo do vírus COVID-19, de acordo
com as recomendações da Direção Geral da Saúde. Mais
informações em www.visitportugal.com. (link para
https://www.visitportugal.com/pt-pt/node/422183)

Chegamos onde a internet não chega....

CREATIVE STAR - Eventos, Viagens e Turismo
Morada: Av. das Acácias, 41 Loja C, Jardins da
Parede2775-342 Parede
Telefone: +351 211 319 629
E-mail: geral@creative-star.pt Website:
https://www.creative-star.com.pt/
CREATIVE STAR - Eventos, Viagens e Turismo é uma sinergia de
novas ideias e formas de promover destinos e produtos, de
acordo com as rápidas mudanças e dinâmicas da indústria do
turismo. Somos uma empresa que disponibiliza uma grande
variedade de serviços turisticos à medida das suas
necessidades, para todo o tipo de eventos inclusive eventos
corporativos. A operar em Portugal Continental, Madeira e
Açores,colaboramos com fornecedores selecionados
rigorosamente por nós, a fim de lhe podermos proporcionar um

Alvará nº: 35/58;
A Agência Abreu foi fundada no Porto em 1840. É o maior
operador turístico de grupos e individuais.
Os balcões Abreu tem um staff multilingue, treinado para os
melhores serviços de incoming e outgoing. São pessoas
experientes capazes de dar sugestões aos mais variados níveis e
com um toque muito pessoal

Best Travel / Parede
Morada: Largo José Régio, 1A 2775-295 Parede
Telefone: ~+351 211 349 818
E-mail: parede@besttravel.pt Website:
http://www.bestravel.pt
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;

A BESTRAVEL é a maior rede de Agências de viagens em regime
de franchising, detendo mais de 40 lojas, estrategicamente
instaladas em todo o país.
Procuramos e promovemos o desenvolvimento de mais e
melhores soluções, mais próximas dos gostos e necessidades
dos consumidores – na imaginação, na qualidade, no sentido
prático e no preço.
A BESTRAVEL só completa a sua missão quando os nossos
clientes regressam a casa 100% satisfeitos.

COMPASSO - Incentivos e Turismo
Morada: Avª. Eng.º Adelino Amaro da Costa, 728 - r/c - E
2750-277 Cascais
Telefone: +351 21 481 21 50 Fax: +351 21 484 80 92
E-mail: paula.antunes@compasso.pt

FalconAdventute
Morada: Rua da Castelhana, 123, 4º, Dtº2750-805
Cascais
Telefone: +351 969 321 380
E-mail: reservas@falconadventute.pt Website:
http://www.falconadventure.pt
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;

Providenciamos Transferes & Tours
Garantindo um serviço sempre de excelência

Incognitparadise
Morada: Lisboa/Cascais

serviço de excelência.

Telefone: +351 939 955 950

Heritage Travel Services

E-mail: info@incognitparadise.com Website:
http://www.incognitparadise.com

Morada: Rua das Lapas CC Charneca Loja 42750-772
Cascais
Telefone: +351 21 410 3231

Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;
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E-mail: info@heritagetravelservices.com Website:
https://www.heritagetravelservices.com/
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;

Se procura especialistas que proporcionarão a viagem da sua
vida em Portugal, a Heritage Travel Services é uma empresa de
gestão de destinos, especializada em itinerários e serviços
personalizados.
Conhecemos profundamente o nosso país e agregamos valor aos
seus clientes que chegam a Portugal, pois oferecemos
experiências únicas e genuínas. O nosso objetivo é trabalhar o
conceito de “busca dos sentidos”, como “escape”
multissensorial.
Estamos em constantes pesquisas “non stop” para apresentar de
uma maneira inovadora todo o tipo de experiências aos nossos
parceiros. O envolvimento dos sentidos é a chave para viagens
bem-sucedidas e é a única maneira que vemos que vale a pena
mostrar o nosso Portugal.
Criamos os programas de Tours e Fly & Drive e oferecemos
algumas experiências exclusivas.
Tour de produtores de vinho ao longo de Portugal, com a
assinatura de um arquiteto. Com o traço de arquiteto e em
sintonia com a natureza, um roteiro das mais belas propriedades
vinícolas, de norte a sul de Portugal.
Experiências várias como, Street Art & Graffiti's Tours, onde seus
clientes poderão aprender a história e a cultura de Lisboa
através do que está escrito nas paredes; Tours de surf e tenha
uma das melhores experiências da sua vida; Tours de bicicleta e
caminhada em paisagens paradisíacas, experiências
gastronômicas com chefs exclusivos que o irão receber e fazê-lo
sentir-se em casa.
Nós o levamo-lo a ver os veados… Tour com paisagens de tirar o
fôlego. Os veados desafiam-no a viver uma experiência que
inclui atividades off-road, caminhadas e visitas às Aldeias do
Xisto.
Em relação aos Tours desenhados para peregrinos, temos várias
opções para lhe oferecer, nomeadamente o Tour judaico, onde
apresentamos a história dos judeus desde a sua chegada à
Península Ibérica em 586 a.C. até os dias de hoje. Venha nesta
jornada de esclarecimento sobre a rica história da presença
judaica em Portugal e a incrível história da descoberta de criptojudeus ainda hoje existentes em Belmonte - a única comunidade
resiliente em toda a Península Ibérica, após 300 anos de
inquisição.
Surpreenda-se com o que encontrará nas excursões católicas e
nos Caminhos de Santiago de Compostela (El Camino de
Santiago) entre outros.
Por último, mas não menos importante, venha connosco ver as
estrelas no lago Alqueva, na região do Alentejo. Deve-se notar
que a Reserva foi a primeira no mundo a obter a certificação
Starlight. Destino turístico concedido pela UNESCO e pela
Organização Mundial de Turismo. Oportunidade de fazer uma
observação noturna considerando as fases da lua e o mês do ano
para o tipo de observação desejada.
Como a cereja no topo do bolo, uma experiência de um Tour
noturno, numa canoa no lago Alqueva, onde somos brindados

Incognitparadise está ao serviço do cliente desde o primeiro dia,
oferecendo um serviço privado de transporte de qualidade e
profissionalismo sempre ao melhor preço.
Somos a escolha privilegiada na sua deslocação em férias com a
família ou em viagem de negócios.
O seu parceiro desde a sua chegada até ao destino final seja
este o hotel, o escritório ou qualquer outro evento. Se o seu
propósito é conhecer Portugal, o nosso objetivo é a sua
satisfação, para isso criamos vários tours para que de uma
maneira abrangente possamos dar a conhecer o melhor de
Portugal e contribuir desta forma para possa usufruir da melhor
experiência que é viajar em Portugal. Se nas opções oferecidas
não encontrar o destino que procura, pode sempre idealizar o
seu itinerário, consulte-nos.
Bem vindo ao Paraíso Incógnito, Portugal

Os Jovens Morgadinhos - Agência de Viagens e
Turismo, Lda.
Morada: Rua Carlos Paião nº 134 Bairro Conde Monte
Real - Tires 2785-147 São Domingos de Rana
Telefone: +351 21 445 42 83 Fax: +351 21 445 42 83
Outras Informações:
Registo nº 4425

Paradise Experience, S.A.
Morada: Ed. AlvoradaAv. 25 de Abril, 672-2º2750-512
Cascais
Telefone: +351 937 854 180
E-mail: travel@wonderful-wine.com Website:
http://www.wonderful-wine.com
Outras Informações:
Enoturismo | Provas de vinhos | Visitas guiadas | Outras
actividades relacionadas

A Paradise Experience SA é uma agência especializada em
enoturismo. Os planos desenhados têm o vinho como tema
principal e aliam história, cultura e gastronomia para uma
experiência viníca inesquecível.

Portugal Trails
Morada: Rua das Lapas, Centro Comercial da Charneca Loja 13 Charneca 2750-772 Cascais
Telefone: +351 21 485 14 76
E-mail: info@portugaltrails.com Website:
http://www.portugaltrails.com
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;

Tours de Charme, Unipessoal Lda.
Morada: Rua da Vistoria, 13 - 1º Esqº - Penedo2785-531
São Domingos de Rana
Telefone: +351 917 253 510
E-mail: info@toursdecharme.pt Website:
http://www.toursdecharme.pt
Criamos a marca ""Tours de Charme ®"" para ilustrar o
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com o fantástico céu do Alentejo. Nadar no lago à noite é uma
experiência inesquecível.
Com dedicação e emoção, amamos o que fazemos! Equipa da
Heritage

compromisso com a Qualidade de Serviço que lhe propomos
oferecer.
Nosso objetivo é prestar-lhe serviços turísticos de modo

Moonluza, Unipessoal Lda.

personalizado, levando-o/a a conhecer a excelência das belezas

Morada: Rua das Hortenses, 71 - Casa da
Encosta2765-068 Estoril
Telefone: +351 969 792 262

de Portugal & Espanha.

E-mail: info@moonluza.pt Website:
http://www.moonluza.pt
Outras Informações:
Registo nº: 4757

A pequena dimensão permite conceder-lhe a máxima atenção
pessoal e a consideração que nos merece.
Efectuamos o design do seu projeto de viagem e
desesenvolvemos para si o circuito ou passeio turístico ou

"Adega de projetos e eventos" Fazemos nascer projetos e
eventos únicos que interligam culturas e promovem o encontro
do turismo com a arte, educação e história. Tudo começa com
uma pequena semente temática, que depois, tal como um bom
vinho passa por um estágio de maturação, se transforma num
projeto amadurecido e deslumbrante. Os projetos e eventos
realizados pela Moonluza levam os participantes numa viagem
inesquecível, enriquecedora e extraordinária. Trata-se de uma
nova abordagem ao turismo cultural e de uma nova
interpretação na arte de viajar.
Um lugar repleto de paixões e inspirações, que partilhamos com
os nossos visitantes.

evento ou visita técnica que como empresa ou individual se
propõe realizar.
Com a colaboração de guias intérpretes nacionais certificados e
experientes - conduzindo viaturas até 16 lugares ou utilizando
outras viaturas com guia + condutor, queremos oferecer a
solução que melhor se adapte à sua satisfação e de seus
companheiros de viagem quer sejam seus clientes e/ou amigos /

Paint in Portugal
Morada: Avenida Engº Adelino Amaro da Costa, 310 - 2
Esq. 2750-277 -Cascais
Telefone: +351 932 244 582
E-mail: paint.in.portugal@gmail.com Website:
http://www.paint-in-portugal.com

família.
Utilizamos viaturas concebidas de modo a que possa usufruir do
melhor conforto e segurança em viagem.
Efetuamos serviços de guia-intérprete a conduzir nos idiomas:

Outras Informações:
Registo nº: 4911

português, castelhano, francês, italiano e inglês. Outros idiomas

Férias de pintura e workshops em Cascais, Lisboa
O projeto "Paint in Portugal" proporciona lazer artístico, de
turismo e cultura a visitantes estrangeiros em Cascais.
Direcionado para pessoas que gostem de pintura a óleo,
aguarela, acrílico, pastel a óleo e outras técnicas relacionadas
com desenho e pintura, bem como escultura, e que tenham
interesse em fazer turismo em sítios à beira-mar, num ambiente
cultural, histórico e arquitetonicamente interessante.
As férias de pintura serão realizados em hotéis junto ao mar,
localizados em sítios particularmente agradáveis e do ponto de
vista artístico são orientados para pessoas com ou sem
experiência na técnica usada durante o workshop. Os
principiantes têm apoio total nas suas primeiras experiências
artísticas, e os participantes com mais experiência aprendem
novas técnicas conforme o perfil do professor e o tema do
workshop. Os acompanhantes dos participantes têm ainda
oportunidades variadas de lazer tais como golfe, passeios de
barco, aulas de vela e surf, workshops de culinária e caminhadas
numa localidade que consegue conjugar o sossego de uma
antiga vila de pescadores com o ambiente cosmopolita de uma
cidade onde existem museus como a Casa das Histórias Paula
Rego, como exemplo, entre outros. Tudo está organizado em
detalhe para o participante não ter que se preocupar com nada,
apenas gozar as suas férias a pintar e relaxar.

estão disponíveis a pedido.

Underway Viagens - Turismo Transporte de
Passageiros Lda.
Morada: Praceta da Ribeira, 43 - Pai-do-Vento 2755-290
Alcabideche
Telefone: +351 917 224 992 Fax: +351 214 835 648
E-mail: josemotalda@sapo.pt; info@underway.pt Website:
http://www.underway.pt
Outras Informações:
Clean&Safe - Esta empresa cumpre os requisitos de higiene e
limpeza para prevenção e controlo do vírus COVID-19, de acordo
com as recomendações da Direção Geral da Saúde. Mais
informações em www.visitportugal.com. (link para
https://www.visitportugal.com/pt-pt/node/422183)
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;

Underway é uma empresa de aluguer de viaturas de luxo com
motoristas especializados em serviços de qualidade.
Somos uma equipa conceituada no mercado, com cerca de 25
anos de experiência.
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Plano de Fuga - Turismo e Eventos, Lda
Morada: Largo do Chafariz, 55 - 1ºB, 2785-019 Abóboda
(Cascais)
Telefone: +351 214 956 124 Fax: +351 210 988 683
E-mail: geral@planodefuga.pt Website:
http://www.planodefuga.pt

Dispomos de uma variada gama de viaturas que lhe
proporcionam todo o conforto e segurança.

Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;

É no bem-estar e na autossatisfação individual que nos
inspiramos para a assinatura da marca Plano de Fuga. Enquanto
o nome só por si transmite uma ideia de viagem e de aventura, a
assinatura realça a vertente arrojada e emocional da empresa.
Exprime uma marca acessível a todos que desejam viajar.
Inspira o concretizar de sonhos e ambições. Promove o transpor
de limites e uma atitude positiva face a dificuldades,
manifestando confiança, credibilidade e tranquilidade.

Top Atlântico / Cascais
Morada: Rua 25 de Abril, 15 B

Temos todos os alvarás necessários para o exercício da nossa
actividade como agência de viagens e turismo. Com uma
variedade de serviços e atividades que apresentamos,
cumprindo as exigências dos nossos clientes com êxito, com
todo o rigor e profissionalismo.

2750-513 Cascais

Venha descobrir os melhores prazeres da vida no âmbito da
gastronomia, de lazer, monumentos e provar os melhores vinhos
que dispomos em Portugal.
Deixe-nos fazer parte dos seus prazeres ao transportá-lo, com as
nossas propostas, e nos tours que dispomos.

Xcede Transfers
Morada: Rua Hospital São João de Deus, 14 8600-716
Lagos
Telefone: +351 935 710 209

Telefone: +351 21 481 29 10 Fax: +351 21 481 29 19

E-mail: info@xcedetransfers.com Website:
http://www.xcedetransfers.com

E-mail: cascais@topatlantico.com Website:
http://www.topatlantico.pt

Transfers do aeroporto e de golfe no Algarve.

Outras Informações:
Alvará nº: 334/80

Travel & Fun Viagens
Morada: Rua da Acácias, 175 - loja A 2775-342 Parede
Telefone: +351 215 981 292
E-mail: parede@travelfun.pt Website:
http://travelandfunviagen.wix.com/parede
Outras Informações:
Clean&Safe - Esta empresa cumpre os requisitos de higiene e
limpeza para prevenção e controlo do vírus COVID-19, de acordo
com as recomendações da Direção Geral da Saúde. Mais
informações em www.visitportugal.com. (link para
https://www.visitportugal.com/pt-pt/node/422183)
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;

Com inicio da sua atividade em 2015, a Travel & Fun tem como
missão participar ativamente na criação de valor no setor do
turismo, oferecendo propostas que contribuem para a fidelização
dos seus clientes. Tem como target o cliente individual e/ou
empresarial organizando as suas férias, viagens de negócios ou
qualquer tipo de evento. Tendo como responsáveis elementos
com uma vasta experiência em vendas e formação em
marketing, a Travel & Fun tem todas as ferramentas para
oferecer o que de melhor existe neste mercado.

Where To Next - Travel lda
Morada: Rua Lápis Lazuli, 230 - 1º andar - loja 3
2785-811 São Domingos de Rana
Telefone: +351 215 839 351
E-mail: maribel@wheretonext.pt Website:
http://www.wheretonext.pt
A Where To Next Travel é uma DMC especializada na
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organização de um vasto leque de serviços de turismo em
Portugal entre os quais se incluem reservas de alojamento,
actividades lúdicas, visitas culturais, restaurantes e transportes.

Costa de Caparica
CoolTravel, Lda.

Traveller Boost

Morada: Avenida 1º de Maio, 34-C2825-393 Costa de
Caparica
Telefone: +351 212 909 390 Fax: +351 212 904 257

Morada: Escritórios Pleno EspaçoPraça da Liberdade,
17A2825-355 Costa da Caparica
Telefone: +351 91 628 54 55

E-mail: geral@cooltravel.pt Website:
http://www.cooltravel.pt

E-mail: info@travellerboost.com Website:
http://www.travellerboost.com

Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;

Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;

A CoolTravel, fundada em Dezembro de 2007, é constituída por
uma equipa de profissionais com formação e know-how na
actividade turística. A CoolTravel integra o maior grupo
português de agências de viagens independentes, a GEA –
Agências de Viagens Independentes, S.A.

Na Traveller Boost projetamos e gerimos as viagens mais
inspiradoras, inesquecíveis e consistentes, realizadas em
Portugal. Desenvolvidas a partir das melhores caraterísticas do
nosso país – alojamento excecional, gastronomia e vinhos
incomparáveis, paisagens únicas e uma historia com mais de
800 anos – as experiências Boost reúnem o mais autêntico e
genuíno da vida portuguesa.

Desde 2007 que a CoolTravel tem vindo a adquirir e a reunir um
vasto leque de meios e experiência que lhe permite organizar
viagens, eventos e experiências pautadas por elevados níveis de
Profissionalismo, Qualidade e de Excelência.
A Agência disponibiliza vários serviços nomeadamente,
organização de viagens de lazer, reserva de hotéis, aluguer de
automóveis, grupos de incentivos e viagens promocionais. Com
a CoolTravel pode viajar do destino mais próximo ao mais
longínquo.
A CoolTravel tem como filosofia criar e manter uma relação com
os seus parceiros de negócio: operadores turísticos, hotelaria,
companhias áreas, baseada na Credibilidade, Inovação, Rigor e
Profissionalismo de modo a que a satisfação dos seus clientes
seja uma constante.

Ericeira
L & A Agência de Viagens e Turismo Lda

Lifextreme

Morada: Centro Comercial da Ericeira, Loja 12 2655-347
Ericeira
Telefone: +351 261 864 550 Fax: +351 261 864 550

Morada: Rua Prudencio Franco daTrindade, 2655-344Ericeira
Telefone: +351 969 915 780

E-mail: lea.viagens@mail.telepac.pt

E-mail: info@lifextreme.net Website:
https://www.lifextreme.net/

Outras Informações:
Alvará nº: 2082;

Lifextreme- Change The Balance// Balance The Change
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Estoril
GeoStar / Estoril

Presidencial Tours

Morada: Av. Marginal, Edifício Hotel Vila Galé,
1332765-957 Estoril
Telefone: +351 214 659 230 Fax: +351 214 682 226

Morada: Rua de São Tiago, 5 - 5 A (Bairro de Santo
António) 2765- 157 Estoril
Telefone: +351 21 467 47 03 Fax: +351 21 467 46 92

E-mail: estoril@geostar.pt Website:
http://www.geostar.pt

E-mail: presidencialtours@gmail.com Website:
http://www.presidencial-tours.com

Outras Informações:
Registo nº 1819
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;

Yepp! DMC - Your Event Partner in Portugal

GeoStar
onde a viagem começa

E-mail: portugal@yeppdmc.com Website:
https://www.yeppdmc.com/?lang=pt-pt

A GeoStar é um dos principais operadores de viagens em
Portugal, sendo participada a 50% pelos Grupos RAR e Sonae. A
GeoStar oferece a empresas e particulares um serviço de
aconselhamento de viagens, a qualquer hora e em qualquer
lugar graças a um atendimento especializado e canais dedicados
24h. Integra uma rede de 38 lojas, uma operação Internet
através do www.geostar.pt, dois Business Travel Centers, em
Lisboa e no Porto, e um escritório em Madrid, dimensão que
permite apresentar grande capacidade de resposta aos
crescentes desafios de competitividade desta área de negócios.

Outras Informações:
Clean&Safe - Esta empresa cumpre os requisitos de higiene e
limpeza para prevenção e controlo do vírus COVID-19, de acordo
com as recomendações da Direção Geral da Saúde. Mais
informações em www.visitportugal.com. (link para
https://www.visitportugal.com/pt-pt/node/422183)

Morada: Rua Manuel Rodrigues de Oliveira, 262765-492
Estoril
Telefone: +351 918 483 935

Apoiada em evoluídas ferramentas tecnológicas e serviços
inovadores - em conjunto com os seus operadores Sporski,
Takeoff e Megaviagens - a GeoStar apresenta uma proposta de
valor integrada aos seus clientes, assente nos mais elevados
níveis de serviço com as melhores condições de mercado.
A assinatura “Onde a Viagem Começa” reforça a ambição de
liderança e evoca o lado intangível da “viagem”, posicionando a
GeoStar no território emocional do consumidor, ao acreditar que
a viagem começa, onde o desafio, a evasão, o sonho, a vontade
e o desejo começam.

A nossa experiência em Destination Management em Portugal
remonta a 3 décadas atrás, aprendemos todos os dias e
adoramos! Somos uma DMC 'boutique', que cria e produz
experiências á medida, de bem-estar, aventura, reuniões e
programas de incentivo sofisticados e celebrações especiais. A
Yepp!DMC é feita de pessoas e estamos totalmente orientados
para as pessoas, ajudando-as a ter sucesso, a celebrar cada
momento, com valor acrescentado e com significado. Portugal é
a nossa paixão e um país que tem muito a oferecer e
incrivelmente diversificado e com muitas emoções para viver e
recordar. YEPP! DMC! - somos nós!

Top Atlântico / Estoril
Morada: Av. de Nice, 4

2765-259 Estoril

Telefone: +351 21 465 89 00 Fax: +358 21 468 56 54
E-mail: estoril.ta@topatlantico.com Website:
http://www.topatlantico.pt
Outras Informações:
Alvará nº: 334/80
A Top Atlântico assume-se como a maior agência de viagens a
operar em Portugal, com cerca de 80 balcões espalhados por
todo o país, incluindo Madeira e Açores e cerca de 450 técnicos
especializados. A dimensão alcançada permite a colocação no
mercado dos melhores preços, aliados a uma maior variedade de
produto, sempre conjugados com um serviço de qualidade.

A Top Atlântico é uma participada da Espírito Santo Viagens,
líder nacional no mercado de viagens e a organização nacional
com maior projecção no exterior a operar no sector da
distribuição turística, composta por mais de 110 balcões
distribuídos por Portugal, Espanha, França, Itália, Reino Unido e
Brasil.
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Lisboa
A.C.P.

Abreu / Lisboa

Morada: Praça de Alvalade, 17 D 1700-038 Lisboa

Morada: Av. da Liberdade, 225

Telefone: +351 21 351 38 30 Fax: +351 21 354 09 03

Telefone: +351 21 359 61 00 Fax: +351 21 359 61 09

E-mail: acp.viagens@acp-viagens.pt Website:
http://www.acp-viagens.pt

E-mail: liberdade2@abreu.pt Website:
http://www.abreu.pt

Outras Informações:
Alvará nº: 1859

Outras Informações:
A Agência Abreu dispõe de uma rede de lojas no concelho de
Lisboa, cujos contactos poderá encontrar no website acima
indicado.

(não consta do Registo do RNAVT) - 03.12.2013 - AM

1250-142 Lisboa

Alvará nº: 35/58;

Across - Luxury Travel & Safaris
Morada: Campo Grande, 220-B

1700-094 Lisboa

Telefone: +351 21 781 74 70

Ad Médic Tours, Viagens e Turismo

E-mail: travel@across.pt

Morada: Calçada de Arroios 16, C Sala 3 1000-027 Lisboa
Telefone: +351 218 418 950 Fax: +351 218 418 959

Outras Informações:
Alvará nº: 2566;

E-mail: geral@admedictours.pt Website:
http://www.admedictours.pt

Aerocoope Crl
Morada: Aeroporto de Lisboa, Rua C, Ed. 124, 1º, Sala
121700-008 Lisboa
Telefone: +351 218 400 121
E-mail: info@aerocoope.com Website:
http://www.aerocoope.com/
Outras Informações:
Clean&Safe - Esta empresa cumpre os requisitos de higiene e
limpeza para prevenção e controlo do vírus COVID-19, de acordo
com as recomendações da Direção Geral da Saúde. Mais
informações em www.visitportugal.com. (link para
https://www.visitportugal.com/pt-pt/node/422183)
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;

Outras Informações:
Registo nº: 2526
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;

18 anos ao seu Serviço - Viaje em segurança, Crescemos
Consigo, Viaje Connosco!

Ag. V. Circuitos Regulares/Sede
Morada: Av. Defensores de Chaves, 15 - 5º E 1000 - 109
Lisboa
Telefone: +351 213 522 902 Fax: +351 213 511 229
Outras Informações:
Alvará nº: 745/95;

Aerocoope - Bus & Minibus

Amaral Limousines
Aim Portugal - Viagens, Congressos e Incentivos

Morada: Avª de Berlim, 251800-039 Lisboa

Morada: Avenida da Liberdade, 258 - 6º 1250-149
Lisboa
Telefone: +351 21 324 50 40 Fax: +351 21 324 50 50

Telefone: +351 967 234 000
E-mail: info@amaral-limousines.com Website:
http://www.amaral-limousines.com

E-mail: lisbon@aimgroup.eu Website:
http://www.aimgroupinternational.com

Amaral Limousines é uma empresa de Transporte Especializada

Outras Informações:
Alvará nº: 2303;

em Viaturas de Luxo com Motorista e sem constrangimentos de
horários. Com um profundo conhecimento da região de Lisboa e

André Tours - Viagens e Turismo

de Portugal, somos o seu parceiro privilegiado.

Morada: Rua Braamcamp, 52 - 4º andar1250 -051 Lisboa
Telefone: +351 21 781 53 90 Fax: +351 21 781 53 99

Temos à sua disposição um Serviço de Excelência totalmente

E-mail: lisboa@andretours.pt Website:
http://www.andretours.pt

adaptado às suas exigências.

Outras Informações:
Algarve:
Urb. Quinta da Torre, Lote 6 - Lj. 2
8365-146 Armação de Pêra - Portugal
Telefone: 282 310660 Fax: 282 310669
email: algarve@andretours.pt

Para as suas viagens de negócios ou lazer, nos seus eventos ou
nos momentos excepcionais, Amaral Limousines garante um
serviço de alta qualidade, com total descrição, privacidade,
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conforto e com enorme flexibilidade.
Existimos para Simplificar a sua Vida!

Madeira:
Rua João de Deus Nº 12 E, 1º H,
9050-027 Funchal
Telefone: 291 143 035 Fax: 291 143 034
email: madeira@andretours.pt;

Dispomos também de Tours Personalizados, não deixe de nos
consultar.
Experimente o nosso serviço de luxo e vivencie o rigor da nossa

Somos uma Agência de Viagens vocacionada para o receptivo.
Temos à disposição circuitos em todo o país, incentivos, turismo
religioso, aluguer de autocarros, rent-a-car, alojamento de todas
as categorias, bem como serviços de guias.

experiência.

Artis - Viagens e Turismo
Morada: Alameda dos Oceanos, Lote 3.15.03 C, Parque
Expo. Escritório 2 1990-197 Lisboa
Telefone: +351 21 385 55 92 Fax: +351 21 385 55 90
E-mail: artis.travel@mail.telepac.pt

Atlântida - Viagens e Turismo
Morada: Av Columbano Bordalo Pinheiro, Nº 61 B
1070-061 Lisboa
Telefone: +351 21 722 82 10 Fax: +351 21 726 55 34
E-mail: geral@atlantidaviagens.pt Website:
http://www.atlantidaviagens.pt
Outras Informações:
Alvará nº: 2006;

Aurilux - Viagens e Turismo, Lda
Morada: Rua de Xabregas, Lote A, 2º, Sala 63 1900-183
Lisboa
Telefone: +351 21 868 77 05 / 918 216 800
E-mail: geral@aurilux.pt
Outras Informações:
Alvará nº: 2843;

Best Travel / Alvalade
Morada: Rua José D' Esaguy N. 6 C

1700-267 Lisboa

Best Travel / Belém

Telefone: +351 21 842 70 40 Fax: +351 21 842 70 49

Morada: Rua Bartolomeu Dias, 146 A

E-mail: alvalade@besttravel.pt Website:
http://www.besttravel.pt

Telefone: +351 21 300 30 20 Fax: +351 21 300 30 29

Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;

1400-030 Lisboa

E-mail: belem@besttravel.pt Website:
http://www.besttravel.pt
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;

A BESTRAVEL é a maior rede de Agências de viagens em regime
de franchising, detendo mais de 40 lojas, estrategicamente
instaladas em todo o país.
Procuramos e promovemos o desenvolvimento de mais e
melhores soluções, mais próximas dos gostos e necessidades
dos consumidores – na imaginação, na qualidade, no sentido
prático e no preço.
A BESTRAVEL só completa a sua missão quando os nossos
clientes regressam a casa 100% satisfeitos.

Best Travel / Campo de Ourique
Morada: Rua Tomás da Anunciação, 28A1350-142 Lisboa
Telefone: +351 213 139 072
E-mail: campodeourique@besttravel.pt Website:
http://www.bestravel.pt
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;

A BESTRAVEL é a maior rede de Agências de viagens em regime
de franchising, detendo mais de 40 lojas, estrategicamente
instaladas em todo o país.
Procuramos e promovemos o desenvolvimento de mais e
melhores soluções, mais próximas dos gostos e necessidades
dos consumidores – na imaginação, na qualidade, no sentido
prático e no preço.
A BESTRAVEL só completa a sua missão quando os nossos
clientes regressam a casa 100% satisfeitos.

Best Travel / João XXI
Morada: Avª João XXI 52B1000-299 Lisboa
Telefone: +351 21 790 06 00 Fax: +351 21 790 06 09
E-mail: joaoxxi@besttravel.pt Website:
http://www.besttravel.pt
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;

A BESTRAVEL é a maior rede de Agências de viagens em regime
de franchising, detendo mais de 40 lojas, estrategicamente
instaladas em todo o país.
Procuramos e promovemos o desenvolvimento de mais e
melhores soluções, mais próximas dos gostos e necessidades

A BESTRAVEL é a maior rede de Agências de viagens em regime
de franchising, detendo mais de 40 lojas, estrategicamente
instaladas em todo o país.
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dos consumidores – na imaginação, na qualidade, no sentido
prático e no preço.
A BESTRAVEL só completa a sua missão quando os nossos
clientes regressam a casa 100% satisfeitos.

Procuramos e promovemos o desenvolvimento de mais e
melhores soluções, mais próximas dos gostos e necessidades
dos consumidores – na imaginação, na qualidade, no sentido
prático e no preço.
A BESTRAVEL só completa a sua missão quando os nossos
clientes regressam a casa 100% satisfeitos.

Best Travel / Olivais
Morada: Spacio Shopping, Piso 0 - Loja 0.14 Rua Cidade
de Bolama, Lt. 23 1800-079 Lisboa
Telefone: +351 21 855 08 80 Fax: +351 21 855 08 88
E-mail: olivais@besttravel.pt Website:
http://www.besttravel.pt
Outras Informações:
Licença nº: 1035/2000
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;

Best Travel / Picoas
Morada: Rua Filipe Folque, 30 E1150-113 Lisboa
Telefone: +351 217 657 784 Fax: +351 217 657 787
E-mail: picoas@besttravel.pt Website:
http://www.bestravel.pt
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;

A BEST TRAVEL é a maior rede de Agências de viagens em
Franchising, detendo mais de 75 lojas, estrategicamente
instaladas em todo o país. Procuramos e promovemos o
desenvolvimento de mais e melhores soluções, mais próximas
dos gostos e necessidades dos clientes - na imaginação, na
qualidade, no sentido prático e no preço. A BEST TRAVEL só
completa a sua missão quando os nossos clientes regressam a
casa 100% satisfeitos.

Best Travel / Quinta do Lambert

A BESTRAVEL é a maior rede de Agências de viagens em regime
de franchising, detendo mais de 40 lojas, estrategicamente
instaladas em todo o país.
Procuramos e promovemos o desenvolvimento de mais e
melhores soluções, mais próximas dos gostos e necessidades
dos consumidores – na imaginação, na qualidade, no sentido
prático e no preço.
A BESTRAVEL só completa a sua missão quando os nossos
clientes regressam a casa 100% satisfeitos.

Morada: Rua Manuel Marques, 11B1750-169 Lisboa
Telefone: +351 210 938 666

Bestravel / Bairro Azul

E-mail: qtlambert@besttravel.pt Website:
http://www.besttravel.pt

Morada: Av.ª Ressano Garcia, 34 E1070-129 Lisboa

Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;

E-mail: bairroazul@bestravel.pt Website:
https://www.bestravel.pt

A BESTRAVEL é a maior rede de Agências de viagens em regime
de franchising, detendo mais de 40 lojas, estrategicamente
instaladas em todo o país.
Procuramos e promovemos o desenvolvimento de mais e
melhores soluções, mais próximas dos gostos e necessidades
dos consumidores – na imaginação, na qualidade, no sentido
prático e no preço.
A BESTRAVEL só completa a sua missão quando os nossos
clientes regressam a casa 100% satisfeitos.

Bestravel / Benfica
Morada: Rua Nossa Senhora do Amparo, 12-A1500-851
Lisboa
Telefone: +351 217 622 093 Fax: +351 217 622 064
E-mail: benfica@bestravel.pt Website:
http://www.besttravel.pt
Outras Informações:
Licença nº: 2628
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;

Telefone: +351 210 131 622

A Bestravel é a maior rede de Agências de viagens em regime de
franchising, detendo mais de 40 lojas, estrategicamente
instaladas em todo o país.
Procuramos e promovemos o desenvolvimento de mais e
melhores soluções, mais próximas dos gostos e necessidades
dos consumidores – na imaginação, na qualidade, no sentido
prático e no preço.
A Bestravel só completa a sua missão quando os nossos clientes
regressam a casa 100% satisfeitos.

Bestravel / Expo
Morada: Largo dos Arautos, LT 2.06.08, LJ A, Parque das
Nações1990-221 Lisboa
Telefone: +351 218 942 028 Fax: +351 218 942 029
E-mail: expo@besttravel.pt Website:
http://www.bestravel.pt
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;

A BESTRAVEL é a maior rede de Agências de viagens em regime
de franchising, detendo mais de 40 lojas, estrategicamente
instaladas em todo o país.

A BESTRAVEL é a maior rede de Agências de viagens em regime
de franchising, detendo mais de 40 lojas, estrategicamente
instaladas em todo o país.
Procuramos e promovemos o desenvolvimento de mais e
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Procuramos e promovemos o desenvolvimento de mais e
melhores soluções, mais próximas dos gostos e necessidades
dos consumidores – na imaginação, na qualidade, no sentido
prático e no preço.
A BESTRAVEL só completa a sua missão quando os nossos
clientes regressam a casa 100% satisfeitos.

Bestravel / Saldanha Residence
Morada: Av. Fontes Pereira de Melo, 42E, Loja
1.011050-250 Lisboa
Telefone: +351 210 061 690/8 Fax: +351 210 061 699
E-mail: saldanha@bestravel.pt Website:
http://www.bestravel.pt
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;

melhores soluções, mais próximas dos gostos e necessidades
dos consumidores – na imaginação, na qualidade, no sentido
prático e no preço.
A BESTRAVEL só completa a sua missão quando os nossos
clientes regressam a casa 100% satisfeitos.

Booking - Agência de Viagens e Turismo
Morada: Rua Fernando Lopes Graça, 10 – A1600-067
Lisboa
Telefone: +351 21 316 12 59 Fax: +351 21 316 12 80
E-mail: comercial@viagens-booking.com Website:
http://www.viagens-booking.com
Outras Informações:
Alvará nº: 1951

A BESTRAVEL é a maior rede de Agências de viagens em regime
de franchising, detendo mais de 40 lojas, estrategicamente
instaladas em todo o país.

Celina Tours

Procuramos e promovemos o desenvolvimento de mais e
melhores soluções, mais próximas dos gostos e necessidades
dos consumidores – na imaginação, na qualidade, no sentido
prático e no preço.

E-mail: info@celina-tours.com Website:
https://www.celina-tours.com

A BESTRAVEL só completa a sua missão quando os nossos
clientes regressam a casa 100% satisfeitos.

BUZZ DMC

Morada: Av Estados Unidos da América, 142
1dto1700-180 Lisboa
Telefone: +351 926 049 232

Outras Informações:
Clean&Safe - Esta empresa cumpre os requisitos de higiene e
limpeza para prevenção e controlo do vírus COVID-19, de acordo
com as recomendações da Direção Geral da Saúde. Mais
informações em www.visitportugal.com. (link para
https://www.visitportugal.com/pt-pt/node/422183)

Morada: Av. Elias Garcia, 147, 5º Esq1050-099 Lisboa
Telefone: +341 211 147 160
E-mail: lisboa@portugaldmc.buzz

Circuitos Regulares - Viagens e Turismo
Morada: Av. João XXI, 78-E 1000-304 Lisboa
Telefone: +351 21 319 10 74 Fax: +351 21 356 06 68
E-mail: incoming@cityrama.pt Website:
http://www.cityrama.pt
Outras Informações:
Alvará nº: 2099;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;
Acredita numa forma de viajar original? Quer que o seu evento
seja único? Ou que a sua reunião seja um sucesso? Defendemos
uma forma de viajar dinâmica, estamos em cima do
acontecimento e recebemo-lo de “chave na mão” para qualquer
incentivo, evento, reunião, grupo temático ou viagem individual.

Connect DMC
Morada: Avenida República da Bulgária, 15 - 4ºC,
1950-375 Lisboa
Telefone: +351 218 009 589
E-mail: luisa@connectcomunicacao.com Website:
https://connectcomunicacao.com/en/
Somos energia. Somos paixão. Somos comunicação. Somos
loucos e delirantes quando temos de criar. Somos disciplinados e
metódicos na hora de executar.
Somos profissionalismo. Somos a solução que resolve o
problema. Somos o simples pormenor que põe fim às

Cordial Tours / Lisboa
Morada: Av. Engº. Arantes e Oliveira, 3 - 3º B - Olaias
1900-121 Lisboa
Telefone: +351 21 845 33 70 Fax: +351 21 845 33 89
E-mail: cordial.lisboa@cordialtours.pt Website:
http://www.cordialtours.pt
Outras Informações:
Alvará nº: 723/94;
Fundada em 1994, a Cordial Tours Incoming Portugal realiza
eventos de prestígio para variadas empresas internacionais. A
sua reputação, baseada na criatividade, estabilidade financeira e
excelência do serviço, é prova do sucesso dos acontecimentos

complicações. Somos humanos e também temos defeitos. Mas
connosco, o seu projeto estará sempre em boas mãos.

Davia Travel
Morada: Alameda das Comunidades Portuguesas Aeroporto Lisboa1700-008 Lisboa
Telefone: +351 218 446 408 Fax: +351 210 100 651
E-mail: geral@davia-travel.com Website:
http://www.davia-travel.com
Outras Informações:

2013 Turismo de Portugal. Todos os direitos reservados.
info@visitportugal.com

70/160

personalizados que promove. Oferece diversos serviços, entre os
quais a organização de transfers, programas especiais, reservas
de hotéis, serviços multilingues, congressos, convenções e
incentivos.

DCA World Tour
Morada: Rua Barata Salgueiro, 2 - C 1150-048 Lisboa
Telefone: +351 213 182 550 Fax: +351 213 182 559
E-mail: martapereira@dca-tour.pt
Outras Informações:
Registo nº: 4597
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Aceita Travellers Cheques;

Registo nº: 2507

As principais atividades da Agência "DAVIA TRAVEL" são
reservas e vendas de passagens aéreas, incoming, outgoing,
pacotes turísticos, transferes, viagens de negócios, excursões,
reservas de hotéis, obtenção de Vistos, etc,. A empresa conta
com 3 escritórios em Portugal: no aeroporto de Lisboa, em Faro e
Portimão. A agência colabora com as principais companhias
aéreas: TAP, KLM, Air France, Austrian Airlines, British Airways,
Lufthansa, Turkish Airlines, Swiss, American Airlines, Ukraine
International, Air Moldova, Tarom, etc. As caraterísticas que nos
distinguem são o profissionalismo, qualidade de serviços e
preços competitivos.

Diplomata - Viagens e Turismo
Situados a 50m da Avenida da Liberdade, combinamos a
experiência de mais de 30 anos no ramo, com a constante
atualização e inovação de destinos, adaptando as viagens a cada
cliente. Fornecemos qualquer serviço turístico, desde a venda de
viagens, à melhor oferta de hoteis ou resorts em Portugal e no
estrangeiro, bem como serviços de Tours, Transferes, rent-a-car,
atividades outdoor, golfe, etc... Damos prioridade ao sonho de
viajar e a tudo o que lhe é inerente!

DIT - Desenvolvimento Iberico de Turismo, S.A.
Morada: Rua Luis de Freitas Branco, 26 b 1600-490
Lisboa
Telefone: +351 211 642 944
E-mail: contabilidade@gonget.pt Website:
https://gonget.pt

ECM Portugal
Morada: Rua Latino Coelho, 13A 1050-132 Lisboa

Morada: Av. Fontes Pereira de Melo, C. Comercial Imaviz
(Loja 25) 1050-118 Lisboa
Telefone: +351 21 355 89 63 Fax: +351 21 353 28 22
E-mail: diplo@diplomatatours.pt Website:
http://www.diplomatatours.pt

DOC DMC- Services Events & Wine
Morada: Avenida da Liberdade, 258 - 9º 1250 - 149
Lisboa
Telefone: +351 21 324 20 00 Fax: +351 21 324 20 09
E-mail: info@doc-dmc.com Website: http://www.docdmc.com
Outras Informações:
Registo Nº : RNAVT 3036;
A DOC DMC tem como missão colocar Portugal no mapa dos
grandes destinos vínicos, promovendo através dos seus
programas o que país tem de melhor para oferecer ao nível do
seu património enogastronómico.

Telefone: +351 91 611 85 95
E-mail: hello@ecmportugal.com Website:
http://www.ecmportugal.com

Eris Travel - Q'Viagem! Visconde Valmor

Outras Informações:
Clean&Safe - Esta empresa cumpre os requisitos de higiene e
limpeza para prevenção e controlo do vírus COVID-19, de acordo
com as recomendações da Direção Geral da Saúde. Mais
informações em www.visitportugal.com. (link para
https://www.visitportugal.com/pt-pt/node/422183)

E-mail: eristravel@qviagem.com Website:
http://www.qviagem.com

Escalatur - Viagens e Turismo, Unipessoal
Morada: R. Tomás Ribeiro, 89 - 4º.

1050-227 Lisboa

Telefone: +351 21 317 59 00 Fax: +351 21 317 59 31
E-mail: maria.oliveira@barceloviagens.pt Website:
http://www.barcelobusiness.pt
Outras Informações:
Alvará nº: 1869;

Eurosagres - Viagens e Turismo
Morada: Rua Sousa Lopes, Lote MNO, Loja 51600-207
Lisboa
Telefone: +351 21 791 05 48 Fax: +351 21 796 47 75
E-mail: eurosagres.geral@eurosagres.webside.pt
Outras Informações:
Alvará nº: 1908

Morada: Avenida Visconde Valmor, 15 - B1000-290
Lisboa
Telefone: +351 213 149 520

Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;

Somos uma empresa jovem mas experiente associada à marca
Q'Viagem, com uma equipa de profissionais multilingues e
especialistas em Turismo, que pretende levar a outro nivel a
atividade de uma agência de viagens "tradicional".
Procuramos aconselhar o visitante a encontrar o que realmente
pretende.
O nosso objetivo é fazer o cliente sentir-se apoiado em todas as
fases da sua viagem, apresentando sempre a maior escolha de
soluções criativas para as suas diversas necessidades.
Conseguimos planear ao detalhe tudo aquilo que desejar: um
simples tour pelas principais cidades ou excursões privadas;
viagens inesqueciveis de carro, de barco ou de comboio; das
mais populares visitas regulares aos tours mais exclusivos e
personalizados. Contamos para isso com uma larga rede de
fornecedores a nivel nacional e internacional.
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Eventivos DMC

Venha descobrir um destino de qualidade com sabores
inesqueciveis, experiencias únicas e cores marcantes.

Morada: Rua das Vigias, 2 - 0D - Parque das
Nações1990-506 Lisboa
Telefone: +351 218 939 010 Fax: +351 218 939 019

Seja bem-vindo a Portugal!

E-mail: eventivos@eventivos.pt Website:
http://www.eventivos.pt

Morada: Rua Paul Harris1600-251 Lisboa

Somos uma agência especializada em incentivos, reuniões e
serviços criativos em todo Portugal. Uma equipa jovem sempre
focada nas suas necessidades e exigências. A nossa missão é
criar incentivos memoráveis para os nossos clientes, sempre
com profissionalismo. Garantimos ideias inovadoras, frescas e
eficazes. Aguardamos o seu contacto!

Essência da Latitude
Telefone: +351 938 164 042 / 932 444 263
E-mail: geral@essenciadalatitude.com Website:
http://essenciadalatitude.com/
Outras Informações:
Os nossos serviços incluem:Motorista/Guia de Turismo
Profissional em Português, Inglês, Francês e Espanhol;
Transporte em Veículo de Turismo de Luxo; Acompanhamento
Permanente; Comfort-Pack (águas frescas e toalhitas); Seguro de
Viagem e Assistência em Viagem; Pick-up e Drop-off
personalizado (Passeios Privados); Passeios à Medida (a Pedido).
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;

Expoviagens - Viagens e Turismo
Morada: Rua Luís Braille, 3 – Loja A3 - Belém1400-405
Lisboa
Telefone: +351 21 301 68 19 Fax: +351 21 301 63 40
E-mail: info@expo-viagens.pt

Contamos Estórias que desvendam a paisagem!
Garantimos Excelência, Profissionalismo e Personalização.
Fazemos passeios por todo o país, de meio dia, um dia e vários
dias, consoante a sua disponibilidade.

Francisco e Nunes
Morada: Av. Júlio Dinis, 14-3ºB 1050-131 Lisboa
Telefone: +351 21 793 79 28 Fax: +351 21 793 90 42
E-mail: turplan2@turplan2.com

Podemos adaptar os passeios às suas expectativas ou fazê-los à
sua medida, tendo em conta o tempo e orçamento de que
dispõe.
Revelamos a Essência de Portugal, a sua Cultura, a sua História,
a sua Arte e todos os aspetos que fazem deste um país único no
contexto Europeu.

Outras Informações:
Alvará nº: 2047;

Morada: Estrada da Circunvalação Lote 15A, Loja 2,
1800-136 Lisboa
Telefone: +351 21 387 77 80 Fax: +351 21 387 78 22

Com milhares de anos de história e as fronteiras mais antigas do
Velho Continente, Portugal tem para oferecer uma riqueza
cultural ainda para muitos desconhecida. Vamos mostrar-lhe
essa riqueza e inebriar os seus sentidos com a diversidade e
beleza do nosso país.

E-mail: fredauto@fredauto.com Website:
http://www.tours2portugal.com

Deseja conhecer Portugal? Terá de fazê-lo connosco!

Fredbus Transporte de Passageiros, Lda.

Outras Informações:
Registo nº: 2822
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;

Eurotur / Lisboa
Morada: Av. 5 de Outubro, 74 - 6ºB

1050-050 Lisboa

Telefone: +351 21 798 63 56 Fax: +351 21 798 63 60

Desde 1965 que nos dedicamos à prestação de serviços de
aluguer de automóveis de prestígio com condutor. As nossas
viaturas são Mercedes Benz totalmente equipados para
proporcionar aos passageiros a maior segurança e conforto. A
vasta experiência dos profissionais da Fredauto não assenta
apenas nos segmentos base do Turismo de Lazer e Business,
mas também nos mais diversos eventos e cerimónias.

E-mail: eurotur@eurotur.pt Website:
http://www.eurotur.pt
Outras Informações:
Alvará nº: 176/61;

Executivo-Viagens e Turismo
Morada: Rua Augusta, 152

1100-054 Lisboa

Telefone: +351 21 321 96 30 Fax: +351 21 342 16 97

GeoStar / Cais do Sodré
Morada: Praça Duque da Terceira, nº11200-161 Lisboa
Telefone: +351 213 405 380 Fax: +351 213 472 260

E-mail: executivo@mail.telepac.pt Website:
http://www.executivo-viagens.pt

E-mail: caissodre@geostar.pt Website:
http://www.geostar.pt

Exótico - Viagens e Turismo

Outras Informações:
Registo nº: 1819

Morada: Av. Duque de Loulé, 97 - 2º. A
Lisboa
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Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;

Telefone: +351 21 317 73 04
E-mail: info@exoticoonline.com
Outras Informações:
Alvará nº: 2112;

GeoStar
onde a viagem começa
A GeoStar é um dos principais operadores de viagens em
Portugal, sendo participada a 50% pelos Grupos RAR e Sonae. A
GeoStar oferece a empresas e particulares um serviço de
aconselhamento de viagens, a qualquer hora e em qualquer
lugar graças a um atendimento especializado e canais dedicados
24h. Integra uma rede de 38 lojas, uma operação Internet
através do www.geostar.pt, dois Business Travel Centers, em
Lisboa e no Porto, e um escritório em Madrid, dimensão que
permite apresentar grande capacidade de resposta aos
crescentes desafios de competitividade desta área de negócios.
Apoiada em evoluídas ferramentas tecnológicas e serviços
inovadores - em conjunto com os seus operadores Sporski,
Takeoff e Megaviagens - a GeoStar apresenta uma proposta de
valor integrada aos seus clientes, assente nos mais elevados
níveis de serviço com as melhores condições de mercado.
A assinatura “Onde a Viagem Começa” reforça a ambição de
liderança e evoca o lado intangível da “viagem”, posicionando a
GeoStar no território emocional do consumidor, ao acreditar que
a viagem começa, onde o desafio, a evasão, o sonho, a vontade
e o desejo começam.

Fredbus Transporte de Passageiros, Lda.
Morada: Estrada da Circunvalação Lote 15A, Loja 2,
1800-136 Lisboa
Telefone: +351 21 387 77 80 Fax: +351 21 387 78 22
E-mail: fredauto@fredauto.com Website:
http://www.tours2portugal.com
Outras Informações:
Registo nº: 2822
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;

Desde 1965 que nos dedicamos à prestação de serviços de
aluguer de automóveis de prestígio com condutor. As nossas
viaturas são Mercedes Benz totalmente equipados para
proporcionar aos passageiros a maior segurança e conforto. A
vasta experiência dos profissionais da Fredauto não assenta
apenas nos segmentos base do Turismo de Lazer e Business,
mas também nos mais diversos eventos e cerimónias.

GeoStar / Aeroporto de Lisboa
GeoStar / Colombo I

Morada: Aeroporto de Lisboa, Loja 141700-008 Lisboa

Morada: Centro Comercial ColomboAv. Lusíada, Loja
2121500-392 Lisboa
Telefone: +351 210 125 850 Fax: +351 210 125 851

Telefone: +351 218 428 180 Fax: +351 218 428 190

E-mail: ColomboShop@geostar.pt Website:
http://www.geostar.pt
Outras Informações:
Registo Nº : 1819
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;

E-mail: aeroportolisboa@geostar.pt Website:
http://www.geostar.pt
Outras Informações:
Registo nº: 1819;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;

GeoStar
onde a viagem começa

GeoStar
onde a viagem começa
A GeoStar é um dos principais operadores de viagens em
Portugal, sendo participada a 50% pelos Grupos RAR e Sonae. A
GeoStar oferece a empresas e particulares um serviço de
aconselhamento de viagens, a qualquer hora e em qualquer
lugar graças a um atendimento especializado e canais dedicados
24h. Integra uma rede de 38 lojas, uma operação Internet
através do www.geostar.pt, dois Business Travel Centers, em
Lisboa e no Porto, e um escritório em Madrid, dimensão que
permite apresentar grande capacidade de resposta aos
crescentes desafios de competitividade desta área de negócios.
Apoiada em evoluídas ferramentas tecnológicas e serviços
inovadores - em conjunto com os seus operadores Sporski,
Takeoff e Megaviagens - a GeoStar apresenta uma proposta de
valor integrada aos seus clientes, assente nos mais elevados
níveis de serviço com as melhores condições de mercado.
A assinatura “Onde a Viagem Começa” reforça a ambição de
liderança e evoca o lado intangível da “viagem”, posicionando a
GeoStar no território emocional do consumidor, ao acreditar que
a viagem começa, onde o desafio, a evasão, o sonho, a vontade
e o desejo começam.

A GeoStar, marca comercial da RASO - Viagens e Turismo, SA, é
uma empresa participada a 100% pela SpringWater Capital.
Oferece a empresas e particulares um serviço de
aconselhamento de viagens, a qualquer hora e em qualquer
lugar graças a um atendimento especializado e canais dedicados
24h. Integra uma rede de 37 lojas, uma operação Internet
através do www.geostar.pt, dois Business Travel Centers, em
Lisboa e no Porto, e um escritório em Madrid, dimensão que
permite apresentar grande capacidade de resposta aos
crescentes desafios de competitividade desta área de negócios.
Apoiada em evoluídas ferramentas tecnológicas e serviços
inovadores - em conjunto com os seus operadores Sporski,
Takeoff e Megaviagens - a GeoStar apresenta uma proposta de
valor integrada aos seus clientes, assente nos mais elevados
níveis de serviço com as melhores condições de mercado.
A assinatura “Onde a Viagem Começa” reforça a ambição de
liderança e evoca o lado intangível da “viagem”, posicionando a
GeoStar no território emocional do consumidor, ao acreditar que
a viagem começa, onde o desafio, a evasão, o sonho, a vontade
e o desejo começam.
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GeoStar / Parque

GeoStar / Campo Grande

Morada: Av. António Augusto de Aguiar, 9 B1050-010
Lisboa
Telefone: +351 213 552 400 Fax: +351 213 151 676
E-mail: parque@geostar.pt Website:
http://www.geostar.pt
Outras Informações:
Registo nº: 1819
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;

Morada: Campo Grande, 1 F1700-086 Lisboa
Telefone: +351 217 802 240 Fax: +351 217 802 241
E-mail: campogrande@geostar.pt Website:
http://www.geostar.pt
Outras Informações:
Registo nº: 1819
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;

GeoStar
onde a viagem começa

GeoStar
onde a viagem começa
A GeoStar é um dos principais operadores de viagens em
Portugal, sendo participada a 50% pelos Grupos RAR e Sonae. A
GeoStar oferece a empresas e particulares um serviço de
aconselhamento de viagens, a qualquer hora e em qualquer
lugar graças a um atendimento especializado e canais dedicados
24h. Integra uma rede de 38 lojas, uma operação Internet
através do www.geostar.pt, dois Business Travel Centers, em
Lisboa e no Porto, e um escritório em Madrid, dimensão que
permite apresentar grande capacidade de resposta aos
crescentes desafios de competitividade desta área de negócios.
Apoiada em evoluídas ferramentas tecnológicas e serviços
inovadores - em conjunto com os seus operadores Sporski,
Takeoff e Megaviagens - a GeoStar apresenta uma proposta de
valor integrada aos seus clientes, assente nos mais elevados
níveis de serviço com as melhores condições de mercado.
A assinatura “Onde a Viagem Começa” reforça a ambição de
liderança e evoca o lado intangível da “viagem”, posicionando a
GeoStar no território emocional do consumidor, ao acreditar que
a viagem começa, onde o desafio, a evasão, o sonho, a vontade
e o desejo começam.

A GeoStar é um dos principais operadores de viagens em
Portugal, sendo participada a 50% pelos Grupos RAR e Sonae. A
GeoStar oferece a empresas e particulares um serviço de
aconselhamento de viagens, a qualquer hora e em qualquer
lugar graças a um atendimento especializado e canais dedicados
24h. Integra uma rede de 38 lojas, uma operação Internet
através do www.geostar.pt, dois Business Travel Centers, em
Lisboa e no Porto, e um escritório em Madrid, dimensão que
permite apresentar grande capacidade de resposta aos
crescentes desafios de competitividade desta área de negócios.
Apoiada em evoluídas ferramentas tecnológicas e serviços
inovadores - em conjunto com os seus operadores Sporski,
Takeoff e Megaviagens - a GeoStar apresenta uma proposta de
valor integrada aos seus clientes, assente nos mais elevados
níveis de serviço com as melhores condições de mercado.
A assinatura “Onde a Viagem Começa” reforça a ambição de
liderança e evoca o lado intangível da “viagem”, posicionando a
GeoStar no território emocional do consumidor, ao acreditar que
a viagem começa, onde o desafio, a evasão, o sonho, a vontade
e o desejo começam.

GeoStar / Colombo II
GeoStar / Saldanha
Morada: Praça José Fontana, 16 A1050-129 Lisboa
Telefone: +351 213 515 490 Fax: +351 213 152 054

Morada: Centro Comercial ColomboAv. Lusíada, Loja
A001500-392 Lisboa
Telefone: +351 210 101 130 Fax: +351 210 101 131

E-mail: saldanha@geostar.pt Website:
http://www.geostar.pt

E-mail: colombo2@geostar.pt Website:
http://www.geostar.pt

Outras Informações:
Registo nº 1819
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;

Outras Informações:
Registo nº: 1819
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;

GeoStar
onde a viagem começa

GeoStar
onde a viagem começa

A GeoStar é um dos principais operadores de viagens em
Portugal, sendo participada a 50% pelos Grupos RAR e Sonae. A
GeoStar oferece a empresas e particulares um serviço de
aconselhamento de viagens, a qualquer hora e em qualquer
lugar graças a um atendimento especializado e canais dedicados
24h. Integra uma rede de 38 lojas, uma operação Internet
através do www.geostar.pt, dois Business Travel Centers, em
Lisboa e no Porto, e um escritório em Madrid, dimensão que
permite apresentar grande capacidade de resposta aos
crescentes desafios de competitividade desta área de negócios.

A GeoStar é um dos principais operadores de viagens em
Portugal, sendo participada a 50% pelos Grupos RAR e Sonae. A
GeoStar oferece a empresas e particulares um serviço de
aconselhamento de viagens, a qualquer hora e em qualquer
lugar graças a um atendimento especializado e canais dedicados
24h. Integra uma rede de 38 lojas, uma operação Internet
através do www.geostar.pt, dois Business Travel Centers, em
Lisboa e no Porto, e um escritório em Madrid, dimensão que
permite apresentar grande capacidade de resposta aos
crescentes desafios de competitividade desta área de negócios.

Apoiada em evoluídas ferramentas tecnológicas e serviços
inovadores - em conjunto com os seus operadores Sporski,
Takeoff e Megaviagens - a GeoStar apresenta uma proposta de

Apoiada em evoluídas ferramentas tecnológicas e serviços
inovadores - em conjunto com os seus operadores Sporski,
Takeoff e Megaviagens - a GeoStar apresenta uma proposta de
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valor integrada aos seus clientes, assente nos mais elevados
níveis de serviço com as melhores condições de mercado.

valor integrada aos seus clientes, assente nos mais elevados
níveis de serviço com as melhores condições de mercado.

A assinatura “Onde a Viagem Começa” reforça a ambição de
liderança e evoca o lado intangível da “viagem”, posicionando a
GeoStar no território emocional do consumidor, ao acreditar que
a viagem começa, onde o desafio, a evasão, o sonho, a vontade
e o desejo começam.

A assinatura “Onde a Viagem Começa” reforça a ambição de
liderança e evoca o lado intangível da “viagem”, posicionando a
GeoStar no território emocional do consumidor, ao acreditar que
a viagem começa, onde o desafio, a evasão, o sonho, a vontade
e o desejo começam.

GeoStar / Telheiras

GeoStar / Restauradores

Morada: Continente de Telheiras, Av das Nações
Unidas1600-528 Lisboa
Telefone: +351 211 543 950

Morada: Praça dos Restauradores, 141250-187 Lisboa

E-mail: telheiras@geostar.pt Website:
http://www.geostar.pt

Telefone: +351 213 245 240 Fax: +351 213 245 241
E-mail: restauradores@geostar.pt Website:
http://www.geostar.pt
Outras Informações:
Registo nº: 1819
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;

Outras Informações:
Registo nº: 1819
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;

GeoStar
onde a viagem começa

GeoStar
onde a viagem começa
A GeoStar é um dos principais operadores de viagens em
Portugal, sendo participada a 50% pelos Grupos RAR e Sonae. A
GeoStar oferece a empresas e particulares um serviço de
aconselhamento de viagens, a qualquer hora e em qualquer
lugar graças a um atendimento especializado e canais dedicados
24h. Integra uma rede de 38 lojas, uma operação Internet
através do www.geostar.pt, dois Business Travel Centers, em
Lisboa e no Porto, e um escritório em Madrid, dimensão que
permite apresentar grande capacidade de resposta aos
crescentes desafios de competitividade desta área de negócios.
Apoiada em evoluídas ferramentas tecnológicas e serviços
inovadores - em conjunto com os seus operadores Sporski,
Takeoff e Megaviagens - a GeoStar apresenta uma proposta de
valor integrada aos seus clientes, assente nos mais elevados
níveis de serviço com as melhores condições de mercado.
A assinatura “Onde a Viagem Começa” reforça a ambição de
liderança e evoca o lado intangível da “viagem”, posicionando a
GeoStar no território emocional do consumidor, ao acreditar que
a viagem começa, onde o desafio, a evasão, o sonho, a vontade
e o desejo começam.

A GeoStar é um dos principais operadores de viagens em
Portugal, sendo participada a 50% pelos Grupos RAR e Sonae. A
GeoStar oferece a empresas e particulares um serviço de
aconselhamento de viagens, a qualquer hora e em qualquer
lugar graças a um atendimento especializado e canais dedicados
24h. Integra uma rede de 38 lojas, uma operação Internet
através do www.geostar.pt, dois Business Travel Centers, em
Lisboa e no Porto, e um escritório em Madrid, dimensão que
permite apresentar grande capacidade de resposta aos
crescentes desafios de competitividade desta área de negócios.
Apoiada em evoluídas ferramentas tecnológicas e serviços
inovadores - em conjunto com os seus operadores Sporski,
Takeoff e Megaviagens - a GeoStar apresenta uma proposta de
valor integrada aos seus clientes, assente nos mais elevados
níveis de serviço com as melhores condições de mercado.
A assinatura “Onde a Viagem Começa” reforça a ambição de
liderança e evoca o lado intangível da “viagem”, posicionando a
GeoStar no território emocional do consumidor, ao acreditar que
a viagem começa, onde o desafio, a evasão, o sonho, a vontade
e o desejo começam.

GeoStar / Sede

Golden Flight
Telefone: +351 963 160 617

Morada: Torre Oriente, Avenida do Colégio Militar, nº 37
F, 5º1500-081 Lisboa
Telefone: +351 211 572 100

E-mail: contact@golden-flight.com Website:
https://www.golden-flight.com

E-mail: dmc@geostar.pt Website:
http://www.portugal.geostar.pt;http://www.geostar.pt

A Golden Flight é uma agência de turismo especializada no

Outras Informações:
Registo nº: 1819
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;

Morada: Algés - Lisboa

Turismo de experiência. Iniciou suas atividades no final de 2020
na cidade de Lisboa. Trouxe a experiência do Grupo High Class,
que atua em São Paulo e já realizou mais de 8.000 passeios.
Oferecemos passeios panorâmicos para sobrevoar os céus de
Lisboa a bordo de um helicóptero e pacotes românticos que
incluem os voos, alta gastronomia e hospedagem em hotéis

A GeoStar presta serviço a um grande número de empresas de
todo o mundo que beneficiam do nosso poder de compra,
profissionalismo, experiência e do nosso serviço excepcional.
Com colaboradores experientes que estão familiarizados com
todos os resorts, restaurantes, excursões e locais de interesse
em Portugal Continental e nos Arquipélagos da Madeira e Açores.
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luxuosos da cidade. Experiências para agradar a todos, desde
um grupo de amigos em busca de uma nova aventura, famílias e
casais apaixonados em um passeio romântico.

Great Galaxy Travel

Falamos as principais línguas internacionais, conhecemos a
cultura e o estilo de vida dos mais variados países, o que nos
permite desenvolver o seu próprio programa direccionando-o
para as suas necessidades e desejos específicos.

GeoStar / Vasco da Gama

Telefone: +351 211 365 126

Morada: Centro Comercial Vasco da Gama, Lote 1.05.02,
Loja 0.0421990-094 Lisboa
Telefone: +351 210 101 140 Fax: +351 211 571 425

E-mail: reservas@greatgalaxytravel.pt Website:
http://www.greatgalaxytravel.pt

E-mail: vascogama@geostar.pt Website:
http://www.geostar.pt

Outras Informações:
Clean&Safe - Esta empresa cumpre os requisitos de higiene e
limpeza para prevenção e controlo do vírus COVID-19, de acordo
com as recomendações da Direção Geral da Saúde. Mais
informações em www.visitportugal.com. (link para
https://www.visitportugal.com/pt-pt/node/422183)
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;

Outras Informações:
Registo nº: 1819
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;

Morada: Avenida de Roma, 115 A,Lisboa1700-346 Lisboa

A GGT nasceu para ir ao encontro das necessidades e exigências
dos viajantes modernos.
Cada viagem deve ser uma experiência especial, relaxante e
enriquecedora, por isso, para nós cada cliente e cada viagem
são únicos!
Para tal, apostamos no atendimento profissional e personalizado
ou, se quiser, à la carte.
Para qualquer esclarecimento, ou encontrar a viagem dos seus
sonhos, feita à sua medida, contacte-nos e seja surpreenda-se!
A vossa melhor viagem, será a próxima!

Grupo Piñero - Agência de Turismo S.A
Morada: Av. Duque de Loulé, 75 - 1º.

1050-089 Lisboa

Telefone: +351 96 341 54 15 Fax: +351 21 315 12 02
E-mail: responsavel.administracao.lis@soltur.pt Website:
http://www.soltour.pt

GeoStar
onde a viagem começa
A GeoStar é um dos principais operadores de viagens em
Portugal, sendo participada a 50% pelos Grupos RAR e Sonae. A
GeoStar oferece a empresas e particulares um serviço de
aconselhamento de viagens, a qualquer hora e em qualquer
lugar graças a um atendimento especializado e canais dedicados
24h. Integra uma rede de 38 lojas, uma operação Internet
através do www.geostar.pt, dois Business Travel Centers, em
Lisboa e no Porto, e um escritório em Madrid, dimensão que
permite apresentar grande capacidade de resposta aos
crescentes desafios de competitividade desta área de negócios.
Apoiada em evoluídas ferramentas tecnológicas e serviços
inovadores - em conjunto com os seus operadores Sporski,
Takeoff e Megaviagens - a GeoStar apresenta uma proposta de
valor integrada aos seus clientes, assente nos mais elevados
níveis de serviço com as melhores condições de mercado.

Outras Informações:
Alvará nº: 2210;

A assinatura “Onde a Viagem Começa” reforça a ambição de
liderança e evoca o lado intangível da “viagem”, posicionando a
GeoStar no território emocional do consumidor, ao acreditar que
a viagem começa, onde o desafio, a evasão, o sonho, a vontade
e o desejo começam.

ImpacTrip

Gomes Pereira / Lisboa

Morada: Rua da Glória, 41 - 3ºD 1250-149 Lisboa

Morada: Estrada de Benfica, 292 - loja 1500-098 Lisboa

Telefone: +351 919 279 188

Telefone: +351 21 774 14 15 Fax: +351 21 774 14 82

E-mail: info@impactrip.com Website:
http://www.impactrip.com

E-mail: lisboa@gptur.webside.pt

Outras Informações:
Registo nº: 5193
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;

Outras Informações:
Alvará nº: 313/79;

Greatopus International Travel Service, Lda
A impacTrip é uma promotora de viagens que combate as
desigualdades sociais através do turismo solidário em Portugal.
A nossa missão é promover experiências turísticas alternativas
que combinam o turismo e o voluntariado no sentido de
descobrir Portugal de forma diferente e com um impacto social e
ambiental positivo. Fazemos viagens diferentes que fazem a
diferença. Da combinação da viagem com o voluntariado nasce
este conceito turístico inovador: O Turismo Solidário. Através de
parcerias com organizações sociais, a impacTrip desenvolveu
programas turísticos para os viajantes desfrutarem ao máximo
das suas férias mas também terem um impacto social e

Morada: Av.Capitão Salgueiro Maia Lote 2, Loja 6, Moscavide1885-091 Lisboa
Telefone: +351 214 094 466
E-mail: greatopus.pt@hotmail.com Website:
http://www.greatopus.cn
Pagamentos:
Aceita Travellers Cheques;

A Agência de Viagens de Greatopus, está localizada na capital
portuguesa de Lisboa. É uma empresa profissional com a maior
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ambiental positivo onde passam. A nossa proposta é fugir do
turismo de massas e redescobrir Portugal viajando de forma
mais local, envolvente e positiva.

Intertur Organização Mundial de Intercambio
Turistico, Lda.
Morada: Av. da República, 22-A

1050-192 Lisboa

Telefone: +351 21 319 37 60 Fax: +351 21 314 52 90
E-mail: geral@intertur.webside.pt

KonzepTours
Morada: Rua 19, número 25 - Bairro da
Encarnação1800-157 Lisboa
Telefone: +351 218 540 831
E-mail: konzeptours@konzeptours.pt Website:
http://www.konzeptours.pt
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;

A KonzepTours, empresa fundada em 2015, é uma empresa com
profissionais experientes nas áreas da realização de Tours e
atividades turísticas em Portugal, bem como na organização e
gestão de eventos, reuniões e congressos.
Assumimos o propósito de conceber e preparar cada projeto de
uma forma personalizada, dando atenção a cada detalhe com o
objetivo de tornar cada momento único e surpreendente.

Liberty Portugal
Morada: Praça Duque da Terceira, 24 1200-100 Lisboa

dimensão em Portugal para servir o grupo de turismo chinês. O
Seu espaço comercial inclui:
- Espaço de Exposição e conferência
-Compra de imigrante
-Compradores de casas no exterior
-Intercâmbio cultural
-Convite de negócios
-Incentivo de viagem
-Aluguer de carro de viagem
-Comissão única Viagem personalizada privada e serviços de
suporte,etc. Principalmente com base no mercado português.
Lançámos uma nova combinação de Portugal e Espanha.
Verdadeiramente a melhor combinação de Espanha e Portugal.
Temos varias equipas de operações que proficiente em
português, inglês e têm as experiências por muitos anos. Para
apoiar às atrações turísticas combinar das rotas turísticas os
arranjos do guia turístico e o controle de riscos do serviço.
Temos uma experiência muito rica. Realizarmos as tarefas de
cooperação e intercâmbio intergovernamentais muitas vezes.
Terminou muito bem as reuniões corporativas e tarefas de
recepção de viagem de incentivo. A nossa empresa possui o
maior restaurante, duty free loja, e a frota de ônibus de Lisboa, e
as guias de turismo profissionais. Vamos cumprimentar os
chineses em todas as direções para Portugal com um serviço
acolhedor e atencioso. Estamos dedicados a servir os
chineses，somos a melhor agência de viagens no círculo chinês.
Somos a maior agência de viagens chinesa em Portugal.
Agência de Viagens de Greatopus em Portugal abre os nossos
braços para encontrar amigos em todas as direções.
Devolveremos a confiança e suporte dos nossos clientes com
excelência do serviço! Deixe-nos enfrentar o futuro juntos Não
deixe o mundo afastar-se dos nossos esforços. Vamo- nos
apaixonar por Portugal!

Telefone: +351 966 100 060
E-mail: Portugal@liberty-int.com Website:
http://www.liberty-int.com
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;

Halcon / Lisboa
Morada: Avª. Fontes Pereira de Melo, 14 C 1069-008
Lisboa
Telefone: +351 21 355 39 70 Fax: +351 21 335 59 77
E-mail: halcon925@halcon-viajes.es Website:
http://www.halcon.pt

Limite
Morada: Av. Valbom, 28 A - 2º - 5L 2750-508 Cascais

Outras Informações:
Alvará nº: 960/99;

E-mail: info@limits.pt Website: http://www.limits.pt

Lisboasightseeing, Unipessoal, Lda.
Morada: Rua Pascoal de Melo, 3 - 5º andar sala 6
1170-294 Lisboa
Telefone: +351 96 708 65 36 Fax: +351 21 846 47 87
E-mail: ad@lisboasightseeing.com Website:
http://www.lisboasightseeing.com
Outras Informações:
Excursões em Portugal. Tours de Lisboa, Fatima, Sintra, Estoril,
Porto, Coimbra, Algarve. Congressos, Hoteis, restaurantes, guias
portugueses. Descontos a grupos, Agencias de Viagens. Tours
privados.
Alvará nº: 2564;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Aceita Travellers Cheques;
Tours de Portugal. Visitas e excursões em Lisboa, Fatima, Porto,
Algarve. Circuitos turisticos e turismo. Agencia de viagens de
Lisboa, Portugal.

INFITRAVEL
Morada: Rua Raul Carapinha, 19 - 3ºB1500-541 Lisboa
Telefone: +351 911 739 796
E-mail: geral@infitravel.com Website:
http://www.infitravel.com
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;

InViagens - Campo de Ourique
Morada: Rua Silva Carvalho, 153 C - Campo de
Ourique1250-249 - Lisboa
Telefone: +351 966 176 195
E-mail: campodeourique@inviagens.pt Website:
http://www.inviagens.pt
Outras Informações:
Clean&Safe - Esta empresa cumpre os requisitos de higiene e
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Listartour / Lisboa
Morada: Rua Palmira, 33-F

1170-287 Lisboa

Telefone: +351 21 814 24 10 Fax: +351 21 815 18 09

limpeza para prevenção e controlo do vírus COVID-19, de acordo
com as recomendações da Direção Geral da Saúde. Mais
informações em www.visitportugal.com. (link para
https://www.visitportugal.com/pt-pt/node/422183)

E-mail: geral.lisboa@listartour.pt
Outras Informações:
Alvará nº: 169/61;

Lusanova - Excursões e Turismo, Lda.
Morada: Av. João XXI, 9-A

1000-298 Lisboa

Telefone: +351 21 843 68 70
E-mail: lusanovaturismo@lusanova.pt Website:
http://www.lusanova.pt
Outras Informações:
Alvará nº: 1739

Alteração de telefone: 218486116
10 RAZÕES PARA VIAJAR COM A LUSANOVA:
Autocarros de grande turismo
Lugares numerados
Guias profissionais especializados
Itinerários cuidadosamente planeados
Motoristas com grande experiência
Programas variados
Hotéis de qualidade e bem localizados
Serviço de bagageiros nos hotéis
Prémio de fidelidade para clientes que se inscrevam numa 2ª
viagem.
40 anos de experiência ao seu serviço.

A In Viagens é uma agência em expansão e que possui uma
equipa jovem, dinâmica e profissional. Está associada ao maior
grupo de agências de viagens independentes em Portugal o que
lhe acresce um enorme know how, experiência e segurança.
Permite-lhe ainda ter contratação com os principais operadores
turísticos nacionais e internacionais, proporcionando condições
comerciais muito competitivas e assegurando que os seus
clientes compram sempre ao melhor preço do mercado.
Deste modo, estamos preparados para oferecer aos nossos
clientes um serviço de excelência aos melhores preços
possuindo uma panóplia de produtos turísticos: passagens
aéreas, alojamento, rent-a-car, transferes, excursões, seguros de
viagem, organização de eventos, viagens de incentivo, viagens
de staff…
Pode contar da nossa parte com:
* Excelência operacional;
* Desenvolvimento de viagens personalizadas e aos melhores
preços;
* Distribuição de brindes, facilidades de pagamento e
informações sobre os locais a visitar;
* Oferta do Cartão do Viajante que permitirá usufruir de noites
gratuitas;
* Os melhores preços do mercado.

Liberty Iberian Leisure & Events

Podem também visitar-nos na nossa sede na Av. Afonso Costa
com o Departamento de Incoming, Lt 27 1900-032 Lisboa
Telefone 21 8436870, Fax 21 8436871

Morada: Praça Duque da Terceira, 24 - 2º Esq. Nº 2.41,
1200-161 Lisboa
Telefone: +351 218 047 960

Lusanova Turismo - Palácio dos Aboim

E-mail: Portugal@liberty-int.com Website:
https://www.liberty-int.com

Morada: Palácio dos Aboim - Loja 4 D,

1100-034 Lisboa

Telefone: 21 882 41 20 Fax: 218884301

Hoje em dia, a Liberty International é especialista em Destination

E-mail: lusanovaturismo@lusanova.pt Website:
http://www.lusanova.pt

Management, somos a maior empresa mundial na area

10 RAZÕES PARA VIAJAR COM A LUSANOVA:
Autocarros de grande turismo
Lugares numerados
Guias profissionais especializados
Itinerários cuidadosamente planeados
Motoristas com grande experiência
Programas variados
Hotéis de qualidade e bem localizados
Serviço de bagageiros nos hotéis
Prémio de fidelidade para clientes que se inscrevam numa 2ª.
viagem
40 anos de experiência ao seu serviço

(Destination Management Company), oferecendo e
aperfeiçoando os nossos serviços ao longo de 28 anos com um
toque pessoal.

Lilaz Viagens e Turismo, Lda
Morada: Rua Prof. Dr. Egas Moniz, 29 - Loja 7 - 2º Piso
2675-433 Odivelas
Telefone: +351 21 933 20 78 Fax: +351 21 933 17 99
E-mail: geral@lilaz.pt Website: http://www.lilaz.pt
Outras Informações:
Alvará nº: 2039;

Podem também visitar-nos na nossa sede com o Departamento
de Incoming na Av. Afonso Costa, Lt 27 1900-032 Lisboa
Telefone 21 8436870, Fax 21 8436871

Limoutravel Tailored Services
Morada: Rua Virgílio Correia, 11 - 2º Esq.1600-219 Lisboa
Telefone: +351 967 001 700

Lux & Unique
Morada: Lisboa

E-mail: limoutravel@limoutravel.com Website:
http://www.limoutravel.com/index.php/pt/
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Telefone: +351 966 671 707
E-mail: info@luxandunique.com Website:
http://www.luxandunique.com
Outras Informações:
Clean&Safe - Esta empresa cumpre os requisitos de higiene e
limpeza para prevenção e controlo do vírus COVID-19, de acordo
com as recomendações da Direção Geral da Saúde. Mais
informações em www.visitportugal.com. (link para
https://www.visitportugal.com/pt-pt/node/422183)

Lux & Unique é um DMC de luxo português que oferece
experiências exclusivas e totalmente personalizadas que
contribuirão para que a sua estadia em Portugal seja
inesquecível. Lux & Unique propõe momentos autênticos, onde a
interação com a cultura local é um compromisso constante.

Moon Travel - Viagens e Turismo, Lda.
Morada: Rua Sousa Lopes, Lote Ij Edifício Bruxelas, SubLoja A 1600-207 Lisboa
Telefone: +351 21 798 11 20 / 21 Fax: +351 21 798 11
24
E-mail: geral@eurorumo.pt Website:
http://www.eurorumo.pt

Mr. Travel Lda
Morada: R. Latino Coelho, 40 1050-137 Lisboa
Telefone: +351 213 550 161
E-mail: info@mrtravel.pt Website:
https://www.mrtravel.pt/
Outras Informações:
Clean&Safe - Esta empresa cumpre os requisitos de higiene e
limpeza para prevenção e controlo do vírus COVID-19, de acordo
com as recomendações da Direção Geral da Saúde. Mais
informações em www.visitportugal.com. (link para
https://www.visitportugal.com/pt-pt/node/422183)
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;

Fundada em 2001, a Mr.Travel surgiu com objectivo de oferecer
aos seus clientes um serviço personalizado, baseado na
qualidade e exigência. Para isso, tem à sua disposição uma
equipa de profissionais competentes e dinâmicos com
capacidade para organizar qualquer tipo de viagem, seja ela de
lazer ou negócios, em qualquer parte do mundo.

Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Aceita Travellers Cheques;

A Limoutravel é uma empresa de aluguer de viaturas com
motorista e agência de viagens, cujos escritórios estão sediados
em Lisboa, Porto e Algarve. Possuímos uma frota de veículos de
luxo Mercedes e estamos vocacionados para intervir na área do
turismo de lazer e negócios, bem como na organização de
eventos.
Com motoristas experientes, credenciados e fluentes em
diversos idiomas, oferecemos um serviço em exclusividade,
podendo escolher os circuitos regulares, optar por visitar os mais
importantes lugares de culto, como o famoso Santuário de
Fátima, em Portugal, ou Santiago de Compostela, em Espanha,
percorrer a rota dos vinhos, conhecer coudelarias com cavalos
lusitanos, descobrir aldeias típicas ou explorar a herança judaica
e muçulmana. Podemos também ajudá-lo a visitar as cidades
históricas património da UNESCO, passeando pelas suas ruas
acompanhado de guias locais. Ou então simplesmente convidálo a cozinhar uma receita portuguesa seguindo as orientações de
um chef conceituado, num ambiente exclusivo e de charme.
Nos serviços executivos, oferecemos descrição, rigor e
pontualidade, com viaturas autorizadas a utilizar a linha dos
transportes públicos (BUS), a fim de garantir maior rapidez nas
deslocações. Permita-nos oferecer-lhe a nossa ajuda e
experiência em tudo aquilo de que precise durante a sua estadia
e dar-lhe a conhecer a vasta cultura, história milenar e rica
gastronomia, sempre com um toque particular de requinte e
bom gosto

Lisboatur Agência Turística de Lisboa, Lda.
Morada: Rua Arco do Cego, 75 C 1205 Lisboa
Telefone: +351 21 352 04 41 Fax: +351 21 352 61 00
E-mail: lisboatur@lisboatur.pt

Logitravel
Morada: Av. D. João II, Edifício Infante 35, 3ºF,1990-083
Lisboa
Telefone: 21 006 2165
E-mail: info@logitravel.pt Website:
https://www.logitravel.pt/
A Logitravel é constituída por uma equipa jovem que trabalha
arduamente como o intuito de lhe apresentar a melhor oferta de
viagens com os melhores preços do mercado. Operamos através

Nordictur
Morada: Av. Sidónio Pais, 2 - 2º Esqº. - Porta A 1050-214
Lisboa
Telefone: +351 21 357 61 48 Fax: +351 21 353 75 45

do nosso site www.logitravel.pt, no qual poderá encontrar e
reservar pacote de férias, cruzeiros, grandes viagens ou hotéis

E-mail: info@nordictur.pt Website:
http://www.nordictur.pt

de praia.

Outras Informações:
Alvará nº: 676/93;

Lusanova / Lisboa
Morada: Avª.Afonso Costa, lote 27

1900-032 Lisboa

Telefone: +351 21 843 68 70 Fax: +351 21 843 68 71

Omega Premium
Morada: Avenida Duque D´Ávila, 64 1050-053 Lisboa
Telefone: +351 300 509 044
E-mail: kamil.qattan@toursrus.pt Website:

E-mail: lusanovaturismo@lusanova.pt Website:
http://www.lusanova.pt
Outras Informações:
Alvará nº: 91/59;
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https://www.toursrus.pt/

Lusitânia Expresso - Viagens e Actividades
Turísticas, Lda.

Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;

Morada: Av. Infante Santo, 23 - D

1350-177 Lisboa

Telefone: +351 21 395 64 17 Fax: +351 21 395 64 18

Osiris Travel - DMC
Morada: Rua Joaquim Bonifácio, 131150-195 Lisboa

E-mail: luxtours@luxtours.com Website:
http://www.luxtours.com

Telefone: +351 213 182 660 Fax: +351 213 182 669
E-mail: incoming@osiris.pt Website:
http://www.osiristravel.com

Manuela Arnauth Domingues Botelho

Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;

Telefone: +351 21 812 39 08 Fax: +351 21 815 13 76

Morada: R. Francisco Sanches, 9-B

1170-140 Lisboa

E-mail: centauros.viagens@hotmail.com

A OSIRIS foi fundada em 2001. A OSIRIS é especializada no
RECEPTIVO em PORTUGAL e em ESPANHA: o grupo orgulha-se
por ter clientes regulares em 4 Continentes (Europa, América,
Ásia e África). De salientar que diversos clientes internacionais
trabalham com a OSIRIS há mais de uma década e de forma
regular. Especialidades: Grupos (lazer, Religiosos, M.I.C.E. e
Jovens) e FIT/FORFAIT (individuais).

Oásis - Viagens e Turismo, S.A.
Morada: Rua Alexandre Herculano, 3-B 1169-070 Lisboa
Telefone: +351 21 312 90 90 Fax: +351 21 315 74 69
E-mail: oasis@oasistravel.net Website:
http://www.oasistravel.pt

Outras Informações:
Alvará nº: 3209;

MoçambiqueTour - Agência de Viagens , Lda.
Morada: Largo Martim Moniz Centro Comercial Mouraria,
Piso 5, Sala 804 1100-341 Lisboa
Telefone: +351 21 886 02 66 Fax: +351 21 886 03 99
E-mail: mocambiquetour@gmail.com
Outras Informações:
Alvará nº: 2119;

My Lisbon Holidays
Pelicano Navegador Travel

Morada: Rua Oliveira Martins, 5A 1000-210 Lisboa

Morada: Rua Abranches Ferrão, 23 - 1º Andar - Sala
F1600-296 Lisboa
Telefone: +351 967 221 689

Telefone: +351 960 077 906

E-mail: geral@pelicano-travel.com Website:
http://www.pelicano-travel.com
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;

A Pelicano Navegador Travel é uma agência de viagens, que
conta com profissionais com mais de 25 anos de experiência,
que integra o maior grupo português de agências de viagens
independentes, a GEA – Agências de Viagens Independentes,
S.A, contando também com relações privilegiadas e
colaboradores em países de África, como Angola. A agência
disponibiliza todos os tipos de serviços, em todas as vertentes da
área do turismo, nomeadamente, organização de viagens e
reservas de lazer individuais, grupos, eventos e congressos, tudo
com elevado nível de profissionalismo e qualidade, tendo como
objetivo a satisfação e confiança de clientes e fornecedores.

Portimar / Lisboa
Morada: Rua de S. Julião, 138

1100-527 Lisboa

Telefone: +351 21 321 20 40 Fax: +351 21 321 20 58
E-mail: info@portimar.pt Website:
http://www.portimar.pt
Outras Informações:
Alvará nº: 574/89;
Fundada em 1987 como agência de incoming luso-alemã,
começou com turistas provenientes da Alemanha, Suiça e
Austria. Conquistando outros mercados tais como o Holandês, o
Belga, o Francês e o Espanhol. Em 1995 nasceu o departamento
de outgoing. Dos seus quadros fazem parte 100 profissionais,

E-mail: myinfo@mylisbonholidays.com Website:
https://www.mylisbonholidays.com
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;

Somos uma agência de viagens e receptivo (DMC),
especializada em programas feitos à medida em Portugal e
igualmente um Tour Operador.
A My Lisbon Holidays é uma agência com uma nova estratégia
de Turismo.
Como o próprio nome refere é uma experiência muito pessoal,
onde os clientes se sentem únicos, sempre acompanhados,
transformando umas simples férias numa apaixonante
descoberta.
É o oposto do rotineiro Turismo de massa, onde o cliente escolhe
por entre sugestões como passar os seus dias, sem ter uma
agenda feita ao segundo, dando assim possibilidade de um diário
improviso.
Trata-se de um conceito muito original e que vai de encontro às
novas tendências do mercado, onde cada vez mais os turistas
procuram sentirem-se menos turistas e mais locais. E esse é
mesmo o nosso caminho, mas fundamentalmente dos nossos
clientes.

Novas Ideias Agência de Viagens e Turismo, Lda.
Morada: Rua General Farinha Beirão, 2/4 1169-146
Lisboa
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distribuídos por Portimão (sede), Faro, Lisboa, Porto e Funchal.
Com mais de 500 unidades/hoteleiras como oferta distribuídas
por Portugal inteiro. Desde hotéis, apartamentos turísticos, vilas,
turismo de habitação e às famosas pousadas, possui também
uma frota própria, constituída por carrinhas e autocarros. Central
de reservas: Alojamentos (Hotéis, Vilas, Turismo Rural),
Programas Outdoor e Indoor, Jeep Safaris, Rent-a-Car, Incentivos,
Pousadas, Circuitos, Charters, Golf. Os serviços deste escritório
situam-se no âmbito do receptivo de individuais e grupos e
exportativo do mercado nacional. Congressos, incentivos,
transferes, excursões e reservas de hotel e de avião em Portugal
ou em qualquer ponto do mundo, são tratados
personalizadamente.

Portugal Dive
Morada: Av do Brasil, 158 2 Dto 1700-076 Lisboa

Telefone: +351 21 353 83 08 Fax: +351 21 353 62 50
E-mail: info@novasideias.pt Website:
http://www.novasideias.pt
Outras Informações:
Alvará nº: 2135;

Oriental
Morada: Rua Embaixador Martins Janeira, 4 B - 1º Esq
1750-097 Lisboa
Telefone: +351 21 019 62 30 Fax: +351 21 751 09 09
E-mail: joao.barbosa@besttravel.pt
Outras Informações:
Alvará nº: 2577;

Telefone: +351 915 616 157
E-mail: portugaldive@portugaldive.com Website:
https://www.portugaldive.com

Ovation Portugal DMC
Morada: Largo Campo Pequeno 2, 11º A1000-078 Lisboa

Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;

Telefone: +351 210 537 240

Portugal Dive é um grupo de mergulhadores portugueses que
desejam partilhar o amor pelo oceano e outros meios
subaquáticos, e mergulhar com clientes e amigos.
Vindo para Portugal, Açores ou Madeira, e querendo mergulhar,
a escolha acertada é experimentar o mergulho com a Portugal
Dive.
A Portugal Dive assiste os seus Clientes de duas formas:
1. Se deseja passar algum tempo visitando o país e algum tempo
mergulhando, nós ajudamos a planear as suas férias e a
programar o mergulho: onde ficar, onde ir, o que fazer. Saiba
mais: https://www.portugaldive.com/packages
2. Se está em Portugal, e deseja mergulhar, nós levamo-lo ao
seu local de mergulho preferido. Saiba mais:
https://www.portugaldive.com/best-dives
De qualquer forma, levamo-lo sempre aos melhores spots, para
mergulhar como gosta e para ver o que gosta de ver debaixo de
água.
Até lá, siga Portugal Dive no Facebook,
https://www.facebook.com/PortugalDive e visite o nosso site em
PortugalDive.com para encontrar o seu Melhor Mergulho em
Portugal.
Vamos mergulhar em breve.

E-mail: portugal@ovationdmc.com Website:
http://www.ovationdmc.com/Portugal
Outras Informações:
Clean&Safe - Esta empresa cumpre os requisitos de higiene e
limpeza para prevenção e controlo do vírus COVID-19, de acordo
com as recomendações da Direção Geral da Saúde. Mais
informações em www.visitportugal.com. (link para
https://www.visitportugal.com/pt-pt/node/422183)
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;

Ovation Portugal & Spain é uma agência de eventos
especializada em destination management. Com uma equipa
internacional, Ovation Portugal & Spain é o melhor aliado do
cliente estrangeiro. Os nossos gestores de projeto têm
experiência em outras indústrias e temos o nosso próprio
departamento de compras, que lhe garante as melhores tarifas e
trabalhar com os colaboradores mais qualificados. Temos
também uma divisão de comunicação e serviços criativos, que
oferece serviços de design gráfico, estratégias de marketing,
produção técnica e staging.
Temos escritórios em Lisboa e organizamos eventos em Portugal
e ilhas.

Partner Travel
Morada: Campo Grande, n.º30, 9.º H1700-093 -Lisboa

PT Signature
Morada: Rua Adriano Correia de Oliveira, 4 - A 1600-312
Lisboa
Telefone: +351 210 966 659

Telefone: +351 918 179 287
E-mail: jbm@ils.com.pt

E-mail: info@ptsignature.com Website:
http://www.ptsignature.com

Platinumtur - Agência de Viagens e Turismo, Lda.

Quasar Viagens e Turismo, S.A.

Morada: Rua Camilo Pessanha, 29 c/v 2795-797 Queijas /
Oeiras
Telefone: +351 21 418 85 27 Fax: +351 21 418 85 31

Morada: Rua Artilharia Um, 39-A

E-mail: platinumtur@clix.pt

1269-146 Lisboa

Telefone: +351 21 030 44 00 Fax: +351 21 383 27 94
E-mail: quasar@quasar-dmc.pt Website: http://www.quas
ar-dmc.pt;http://www.quasar.qviagem.com

Outras Informações:
Alvará nº: 2320;

Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;

2013 Turismo de Portugal. Todos os direitos reservados.
info@visitportugal.com

81/160

Portugal 360
Confie em nós, viaje connosco! A QUASAR DMC foi fundada em
1985 e desde o início especializou-se no turismo recetivo em
Portugal, graças ao total conhecimento do País e ao entusiasmo
da sua equipa, conseguiu afirmar-se como uma das principais
DMC's portuguesas conquistando uma consolidada reputação
pela qualidade dos serviços oferecidos. Teríamos muito prazer
em receber um vosso pedido, assim poderiam confrontar-nos
com as vossas exigências e desejos dos vossos clientes.
Ofereceremos a nossa melhor proposta! Não hesite em nos
contactar!

Rossitur Travel
Morada: Estrada da Luz nº 90 - 2º H1600-160 Lisboa
Telefone: +351 21 352 66 00/01 Fax: +351 21 352 65 99
E-mail: reservas.lisboa@rossitur-travel.com Website:
http://www.rossitur-travel.com
Outras Informações:
Clean&Safe - Esta empresa cumpre os requisitos de higiene e
limpeza para prevenção e controlo do vírus COVID-19, de acordo
com as recomendações da Direção Geral da Saúde. Mais
informações em www.visitportugal.com. (link para
https://www.visitportugal.com/pt-pt/node/422183)
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;

Morada: Lisboa
Telefone: +351 917 800 008
E-mail: info@portugal360around.com Website:
http://www.portugal360around.com
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;

Nós não somos apenas uma agência de viagens. Tudo o que
temos na nossa seleção de produtos é escolhido a dedo e
selecionado por nós. Não importa se você escolhe umas férias de
luxo, excursões privadas, pacotes de férias ou eventos
corporativos - você terá certamente a melhor experiência de
sempre.
Não fique preso a um computador a tentar contornar
disponibilidades horárias ou cancelamentos de última hora. Nós
tratamos de todo esse lado “menos agradável” do negócio e só
terá que desfrutar de uma experiência inesquecível e sem
complicações. Com cada produto e serviço, oferecemos um
serviço de concierge 24 horas por dia, sete dias por semana.
Sente-se e aproveite.
O nosso objetivo é fornecer a melhor aquela experiência que
ficará para sempre. De que está à espera? Deixe a mágica
começar!

Localizada em Luanda, Lisboa e Dubai. A Rossitur é constituída
por uma equipa de profissionais experientes em viagens de
negócios e lazer, com serviço personalizado de excelência,
colocando as suas necessidades como nossas prioridades.

PT DMC by Emviagem

A sua agência criada à sua medida. Adaptável às exigências
modernas dos nossos clientes e know-how adquirido ao longo
dos últimos 25 anos, dispomos: MICE (Meeting, Incentives,
Conferences & Events); Turismo de Saúde; Turismo Religioso;
Portuguese Premium Leisure (golf, enologia, ilhas);
Entretenimento & Espectáculos e Férias Premium
Personalizadas.

E-mail: portugal@ptdmc.com Website:
http://www.ptdmc.com/pt

Rotas Ibéricas Viagens Turismo Unipessoal, Lda.
Morada: Av de Berlim, 39 - B, Escritório A 1800 Lisboa
Telefone: +351 21 330 80 00 Fax: +351 21 317 42 95
E-mail: lisboa@marsol.com Website:
http://www.marsol.com
Outras Informações:
Alvará nº: 2240;

Sem Limite, Viagens e Turismo lda
Morada: Av. Miguel Bombarda, 69-7º dtº1050-162 Lisboa
Telefone: +351 213 173 930
E-mail: isarmento@semlimite.pt Website:
http://www.journeytoportugal.com
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;

Viagens culturais de luxo. Experiências Únicas, Exclusivas e de
Intercâmbio de Conhecimento. Organizamos tours
personalizados dos seguintes temas: Vinho, Jardins, Arte
Moderna, Arte Contemporânea, Arte Decorativa, Arquitetura,
Herança Judaica e História.

Morada: Avenida D. João II, 17 C - 2º Piso - Parque das
Nações1990-178 Lisboa
Telefone: +351 211 167 450

Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;

A ideia por detrás da organização de uma viagem é realmente
simples:
Nós ouvimos, planeamos, organizamos e implementamos para
que o cliente possa desfrutar.
A nossa ambição é chegar longe e queremos constantemente
superar as expectativas dos nossos clientes. Para isso, em cada
evento que organizamos procuramos inovar e oferecer o que de
melhor existe para que o seu evento seja único. Trabalhamos
também com a certeza que cada detalhe é essencial para o
nosso sucesso conjunto
Compromisso, criatividade, hospitalidade e inovação são os
ingredientes cruciais para o sucesso. É nisso que nos
especializamos.
Temos uma equipa bastante experiente, flexível, profissional e
criativa, capaz de responder com eficiência a todos os seus
pedidos, mantendo os padrões de qualidade que nos
identificam.
Confie-nos a organização do seu próximo evento. Esperamos por
si em Portugal…

PT Signature
Morada: Rua Adriano Correia de Oliveira nº 4 - A
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1600-312 Lisboa
Telefone: +351 210 966 659

Soliférias - Operadores Turísticos
Morada: Rua Sousa Lopes, Lote MNO loja 6 1600-207
Lisboa
Telefone: +351 21 864 60 85 Fax: +351 21 781 78 59
E-mail: jluis.correia@esviagens.com Website:
http://www.solferias.net
Outras Informações:
Alvará nº: 1989;

E-mail: info@ptsignature.com Website:
http://www.ptsignature.com
Outras Informações:
Clean&Safe - Esta empresa cumpre os requisitos de higiene e
limpeza para prevenção e controlo do vírus COVID-19, de acordo
com as recomendações da Direção Geral da Saúde. Mais
informações em www.visitportugal.com. (link para
https://www.visitportugal.com/pt-pt/node/422183)

Telefone: +351 21 352 26 20 Fax: +351 21 315 59 69

Desenvolvemos conceitos personalizados – criados e pensados
em função das caraterísticas únicas de cada cliente – onde os
seus desejos e necessidades se fundem com o que de melhor
Portugal tem para oferecer.

E-mail: contabilidade@sporjovem.pt Website:
http://www.sporjovem.pt

É este foco absoluto nos detalhes e em soluções tailormade, que
define a nossa cultura de trabalho.

Sporjovem - Clube de Viagens e Turismo, Lda.
Morada: Av. Casal Ribeiro, 15 - 8º 1000-090 Lisboa

Outras Informações:
Alvará nº: 2241;

Conte connosco para criar experiências marcantes, momentos
únicos, eventos que perduram mesmo depois de acabarem.

Stimulus D.M.C. - Viagens e Turismo, Lda.

Rodarte

Morada: Rua Eça de Queirós, 20 - 2º. Esq. 1050-096
Lisboa
Telefone: +351 21 313 83 60 Fax: +351 21 313 83 69

Morada: Rua da Palma, 159-A

E-mail: incoming@stimulus.pt Website:
http://www.stimulus.pt

1100-391 Lisboa

Telefone: +351 21 882 32 70 Fax: +351 21 888 01 66
E-mail: viagens@rodarte.pt
Outras Informações:
Alvará nº: 1683;

Tagus / Lisboa
Morada: Rua Camilo Castelo Branco, 20

1169-128 Lisboa

Telefone: +351 21 352 59 86 Fax: +351 21 353 27 15
E-mail: lisboa.ccb@viagenstagus.pt Website:
http://www.viagenstagus.pt
Outras Informações:
- Praça de Londres Praça de Londres, 9 C - 1000-192 LISBOA
Tel.(+351) 218 491 531 Fax: 218 485 363 E-mail:
lisboa.pl@viagenstagus.pt
- Av. Rovisco Pais, 1 - Edifício AEIST - 1049-001 Tel.: (+351) 218
473 819 Fax: (+351) 218 473 231 E-mail: lis.ist@viagenstagus.pt
- Telesales - Edifício ESViagens - Av. D. João II, Lote 1, 16, 1, 7º
1990-083LISBOA Tel.: (+351) 218 925 470 Fax: 218 925 499 / 98
E-mail: telesales@viagenstagus.pt

Rotas do Vento Expedições e Viagens de Aventura
Lda
Morada: Rua Domingos Sequeira, 27 - 6º A 1350-119
Lisboa
Telefone: +351 21 395 00 35 Fax: +351 21 395 00 37
E-mail: info@rotasdovento.com Website:
http://www.rotasdovento.com
Outras Informações:
Alvará nº: 2054;

Scalivete - Sociedade Católica Viagens e Turismo,
Lda.
Morada: Av. Madame Curie, 11 - B (escritório A)
1070-166 Lisboa
Telefone: +351 21 722 12 70 Fax: +351 21 722 12 79
E-mail: scalivete@netcabo.pt Website:
http://www.scalivet.pt

Com escritórios em Lisboa (3), Porto, Braga, Coimbra, Faro e
serviço de Televendas, a Tagus, uma empresa inserida no Grupo
Espírito Santo Viagens é especializada nos segmentos jovem, de
estudantes e professores contando com uma vasta oferta de
programas, alojamento, transporte, seguros de viagem e cursos
de aprendizagem de línguas, para viagens individuais ou em
grupo, a preços e condições específicas para este sector de
mercado.

Team Quatro
Morada: Rua Mestre de Avis, 11

1495-014 Algés

Telefone: +351 21 411 13 00 Fax: +351 21 411 13 10

Outras Informações:
Alvará nº: 2029;

Slide in Travel
Morada: Rua Braamcamp, 15 - 1º Esq.1250-049 Lisboa
Telefone: +251 213 121 000 Fax: +351 213 121 009
E-mail: geral@slidein.travel Website:
http://www.slideintravel.com
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;
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E-mail: info@teamquatro.com
Outras Informações:
Alvará nº: 1902;

Operador turistico com um core business para as fun/snow/surf
trip. Trabalhamos com o público jovem quer em Portugal quer no
estrangeiro.

TFY Events
Morada: Rua do Pólo Norte, 18, Escritório 3.11990-266
Lisboa
Telefone: -351 21 390 42 08 / 914 376 855 Fax: +351 21
004 57 42
E-mail: info@tfyevents.com Website:
http://www.tfyevents.com

Soltropico Viagens e Turismo, S.A.
Morada: Rua Embaixador Martins Janeira, 2-C 1º. Dto
1750-097 Lisboa
Telefone: +351 21 751 02 30 Fax: +351 21 758 13 24
E-mail: tropi@soltropico.pt Website:
http://www.soltropico.pt
Outras Informações:
Alvará nº: 1984;

Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;

Acreditamos que, quando qualidade e criatividade se encontram,
um evento, uma viagem de incentivo ou uma reunião, podem ser
muito mais que isso. Pode ser único. Pode surpreender. Pode ser
um momento único na sua vida, que será sempre valorizado.
Somos a TFY Events, uma marca da Tours For You e uma DMC
(Destination Management Company) especializada, focada
em desenvolver serviços de viagens de charme e eventos
especiais. Acreditamos verdadeiramente que nenhum detalhe
deverá ficar em falta, nem nenhum pedido deverá ficar por
realizar. Fundada em 2003, fomos nomeados em 2014 pela
Virtuoso, como um dos melhores 5 DMCs no mundo e também
eleitos como um dos 5 melhores organizadores dos eventos
Virtuoso Voyager Club em todo o mundo em 2010, 2011 e 2015.
Os nossos elevadíssimos padrões de qualidade levaram-nos a
uma selecção de algumas das propriedades, espaços ou locais
mais espectaculares e estamos aptos a receber todos os
seus convidados de um modo verdadeiramente especial, tal
como acreditamos serem merecedores.

Top Atlântico - Viagens e Turismo, S. A.

Starting Travel
Morada: Rua Coelho da Rocha, 26B - Campo de Ourique
1250-087 Lisboa
Telefone: +351 215 887 481
E-mail: mjoao.guerra@startingtravel.com Website:
http://www.startingtravel.com
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Aceita Travellers Cheques;

Para a Starting Travel, viajar é uma atividade excitante e
apaixonante…
Starting “for you” – Seja para onde for, à sua medida.
Starting “health” - Dedicação exclusiva ao turismo de saúde.
Starting “sports” - Para eventos e deslocações de atletas e
grupos desportivos.

Morada: Edifício ES Viagens Av. D. João II, Lote 1,16.1 6º 1991-083 Lisboa
Telefone: +351 21 864 60 85

Starting “accessible” – Dedicado às viagens para indivíduos com
necessidades especiais.

E-mail: ana.martins@esviagens.com Website:
http://www.topatlantico.pt

A nossa maior recompensa?

Outras Informações:
Alvará nº: 1833

O seu sorriso!"

Sunday Travel - Viagens e Turismo, Lda.
Morada: Rua Castilho, 39-11º G 1700-087 Lisboa

A Espírito Santo Viagens tem vindo a desenvolver a área de
receptivo com grande fulgor. No início de 2003, assistiu-se à
fusão das antigas marcas comerciais Top Tours, Space Travel e
JFM Tours, numa única marca Top Atlântico D.M.C. (Destination
Management Company).
Neste momento o receptivo assenta em cinco áreas chave:
Congressos, Desporto, Cruzeiros, Incentivos e Special Interest
Groups.

Transalpino (Portugal) Viagens Turismo, Lda.
Morada: Av. Guerra Junqueiro, 28-C

1000 - 167 Lisboa

Telefone: +351 21 843 64 40
E-mail: geral@transalpino-viagens.pt

Travelers Operador Turístico
Morada: Avenida da Républica, 50 - 2º1050-196 Lisboa

Telefone: +351 21 386 81 05
Outras Informações:
Alvará nº: 2377;

Take a Lap Transfers e Tours, Lda
Morada: Quinta do Damasqueiro S/N Armazém 5
1750-123 Lisboa
Telefone: +351 939 660 691
E-mail: takealap2016@gmail.com Website:
http://www.takealap.pt
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;

Transfers e Tours
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Telefone: +351 917 879 456
E-mail: m.fouad@travelersonline.es

TempoVip DMC Portugal
Morada: Rua do Açúcar 76, Armazém 61950-009 Lisboa
Telefone: +351 91 832 81 79 / 91 484 55 88

Travelutions
Morada: Rua Xavier de Araújo, 10 - 1º andar - escr.
191600-226 Lisboa
Telefone: +351 218 095 883 / 218 095 793
E-mail: geral@protravelutions.com Website:
http://www.protravelutions.com
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;

E-mail: geral@tempovip.com; reservas@tempovip.com
Website: https://www.tempovip.com/
A TempoVip é uma DMC. São as iniciais de Destination
Management Company. Um nome bonito em inglês que, quer
dizer exactamente isso: Criamos, organizamos e gerimos o
programas feitos medida para você conhecer Portugal como,

Trip for Wellness

quando e com o que desejar. A nossa experiência é longa.

Morada: Rua da Prata, 801100-420 Lisboa
Telefone: +351 935 580 755

Começámos em 2004 e estamos numa fase ótima! A jovialidade

E-mail: info@tripforwellness.com Website:
http://Tripforwellness.com

da nossa equipe faz um par perfeito com mais de 15 anos de

Outras Informações:

experiencia.
Diga-nos o que quer e nós planeamos tudo. Quer ser

O seu Especialista em Férias e Retiros Saudáveis em Portugal. A
primeira agência online totalmente especializada em Programas
integrados de Férias e Retiros Saudáveis, nomeadamente:

surpreendido? Temos ideias à sua medida. Queremos e vamos

Programas de Spa | Termas e Talassoterapia
Detox e Perda de Peso | Fitness e Bootcamps
Gestão do Stress | Holístico | Spa Médico
Know how especializado | Foco regional | Abordagem selectiva |
Portal Multi-pesquisável | Aconselhamento e Serviço
Personalizado

tudo em detalhe. Toda mundo já ouviu dizer que Portugal "é

Turistejo Agência de Viagens e Turismo

To Book Lisboa

Morada: Rua Francisco Sanches, 65-B

1170-141 Lisboa

surpreendê-los. A nossa especialidade é Portugal. Conhecemos

incrível". Na TempoVip vamos um pouco mais longe.
A nossa resposta favorita é: "Sim, claro e com certeza!"

Morada: Av. Duque de Loulé, 47 - 8º 1050-086 Lisboa

Telefone: +351 21 814 56 49 Fax: +351 21 814 18 70

Telefone: +351 911 114 555

E-mail: turistejo@netcabo.pt

E-mail: groups@tobookportugal.com Website:
https://tobookportugal.com/

Outras Informações:
Alvará nº: 1873;

To Book Lisboa é uma Central de Reservas para grupos em
Restaurantes que compila o máximo de soluções a fim de

UMANIZE EVENTS
Morada: Apartado 305 - EC Pontinha 1676-000 Lisboa
Telefone: +351 917 695 156
E-mail: info@umanize-events.com Website:
http://www.umanize-events.com
Umanize Events é uma DMC especializada em eventos MICE
(Incentivos, Convenções e Eventos) em todo o país (Porto e
Norte de Portugal, Região Centro, Lisboa, Alentejo, Algarve e as
Ilhas da Madeira e Açores). Com especial foco no mercado
francófono e dispondo de uma equipa com mais de 15 anos de
experiência, a Umanize Events trabalha os seus eventos desde a
sua conceção até à sua produção, desenvolvendo propostas

satisfazer as necessidades dos nossos clientes economizandolhes tempo e proporcionando-lhes o conforto de encontrar nos
nossos serviços uma atenção personalizado e feito à medida das
suas necessidades.
Para isso contamos com uma base de dados viva, em constante
actualização, juntando a maior diversidade de Restaurantes e
abrangência territorial para lhe fornecer o máximo de opções
com produtos escolhidos sobre os quais obtivemos informação
exaustiva de modo a assegurar que nenhum pormenor será
deixado ao acaso na organização do seu grupo.
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personalizadas e pensadas em função das características e

Contamos ainda com pessoal especializado no terreno que

necessidades de cada cliente.

assegurará a eficácia da sua reserva.

V.T. / Lisboa

Top Atlântico / Lisboa

Morada: Avª. Álvaro Pais, lote B/c-r/c

1600-007 Lisboa

Telefone: +351 21 781 70 20 Fax: +351 21 781 70 29
E-mail: comercial@vtoperador.com Website:
http://www.vtoperador.com
Outras Informações:
Alvará nº: 339/80;

Morada: Call Center Av. Duque de Loulé, 108 - 4º
1050-093 Lisboa
Telefone: +351 21 310 88 52 Fax: +351 21 310 88 39
E-mail: call.center@topatlantico.pt Website:
http://www.topatlantico.pt
Outras Informações:
- Alcântara - Rua João de Oliveira Miguéns, 5º C - Edifício
Alcântara

Vega - Agência de viagens e turismo Internacional,
Lda.
Morada: Calçada Marquês de Abrantes, 43 - 1º Dtº
1200-718 Lisboa
Telefone: +351 21 397 60 53 Fax: +351 21 397 60 58

Rio - 1300-610 Lisboa
Tel.: (+351) 213 617 800
Fax: (+351) 213 617 808

E-mail: vega@vega.pt Website: http://www.vega.pt
E-mail: alcantara@topatlantico.com

Viagens com Sentido
Morada: Estrada da Luz 148C 1600-160 Lisboa
Telefone: +351 215 879 370
E-mail: reservas@viagenscomsentido.pt Website:
http://www.viagenscomsentido.pt
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;

- Alto Amoreiras - Edifício Alto Amoreiras, 8 C - Rua Joshua
Benoliel
1250-133 Lisboa
Tel.: (+351) 218 233 330
Fax: (+351) 213823 333
E-mail: alto.amoreiras@topatlantico.com

Viagens El Corte Inglês, S.A.

- Amoreiras - Rua das Amoreiras, 72 B - 1250-024 Lisboa

Morada: Av António Augusto de Aguiar, 31 1050-012
Lisboa
Telefone: +351 21 780 39 75

Tel.: (+351) 213 825 720
Fax: (+351) 213 882 759

Outras Informações:
Alvará nº: 2084

E-mail: amoreiras@topatlantico.com
- Areeiro - Av. Almirante Gago Coutinho, 25 - 1000-015 Lisboa

Voar Mais Alto Viagens
Morada: Rua dos Lusíadas, 127 B 1300 - 360 Lisboa

Tel.: (+351) 218 428 670

Telefone: +351 911 074 141

Fax: (+351) 218 472 507

E-mail: info@voarmaisaltoviagens.pt Website:
http://www.voarmaisaltoviagens.pt

E-mail: areeiro@topatlantico.com

Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;

- Benfica - Alameda Padre Álvaro Proença, 4 B - 1500-475 Lisboa
Tel.: (+351) 217 621 380

Somos uma agência de viagens formada por uma equipa com
cerca de 10 anos de experiência em turismo e eventos. O nosso
objetivo principal é proporcionar-lhe as melhores opções aos
melhores preços do mercado.
Venha visitar-nos e escolha a sua viagem de sonho!
Atreva-se a Voar Mais Alto connosco!

Fax: (+351) 217 621 399
E-mail: benfica@topatlantico.com
- Capelo - Rua Capelo, 22 - 1200-087 Lisboa
Tel.: (+351) 213 223 720

We Love Small Hotels
Morada: Rua Nova dos Mercadores Lote 2.06.03 CParque
das NaçõesLisboa
Telefone: + 351 21 099 18 99

Fax: (+351) 213 425 896

E-mail: info@welovesmallhotels.com Website:
http://www.welovesmallhotels.com/

- Colombo - Av. Lusíada, Praça Entrada, Loja 73 - 1500-392
Lisboa

E-mail: capelo@topatlantico.com
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Outras Informações:
Clean&Safe - Esta empresa cumpre os requisitos de higiene e
limpeza para prevenção e controlo do vírus COVID-19, de acordo
com as recomendações da Direção Geral da Saúde. Mais
informações em www.visitportugal.com. (link para
https://www.visitportugal.com/pt-pt/node/422183)

Tel.: (+351) 217 110 700
Fax: (+351) 217 110 708
E-mail: colombo@topatlantico.com
- Conde Redondo - Rua Conde Redondo, 53 B - 1150-102 Lisboa

We Love Small Hotels nasceu fruto de uma paixão por Portugal e
de uma incondicional vontade em enaltecer aquilo que de
melhor temos para oferecer. A ideia surgiu em unir os mais
encantadores e pequenos endereços de charme em Portugal,
que desfrutando de uma estratégica localização para a prática
de actividades de natureza, combinam os ingredientes perfeitos
para os amantes do ar livre e da natureza. As rotas que
desenhámos foram com os mais experientes parceiros, na área
das caminhadas e bicicletas com a Caminhos da Natureza, na
área de Birdwatching com a Birds.pt. Somos portugueses natos e
verdadeiros apaixonados pelo nosso país. Por isso queremos
proporcionar-lhe as mais autênticas experiências para que
possa, não só visitar Portugal, mas conhecer Portugal e viver
Portugal.

Tel.: (+351) 213 578 340
Fax: (+351) 213 572 916
E-mail: conde.redondo@topatlantico.com
- Corpo Santo - Travessa do Corpo Santo, 15 - 1200-131 Lisboa
Tel.: (+351) 213 408 020
Fax: (+351) 213 408 029
E-mail: corpo.santo@topatlantico.com
- Expo - Edifício ES Viagens - Av. D. João II, 1.16.1 - 1º

Wide Travel & Events
Morada: Rua Margarida de Abreu, 11D1900-314 Lisboa
Telefone: +351 210 436 970 / 962 052 614 Fax: +351
210 436 979
E-mail: geral@widetravel.pt Website:
https://widetravel.pt/home/
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;

1990-083 Lisboa
Tel.: (+351) 218 925 800
Fax: (+351) 218 925 809
E-mail: private.turismo@topatlantico.com
- Igreja - Av. da Igreja, 6 B - 1700-236 Lisboa

Pensando em todos, pensando Wide.

Tel.: (+351) 218 435 310

A Wide Travel & Events é uma agência de viagens especializada
em Viagens corporativas ou de lazer e em Eventos profissionais
(MICE). Se precisa de garantir o sucesso de uma Reunião, um
Incentivo, um Evento, está no local certo. Se procura uma
Experiência Especial ou em Lazer, também podem ajudar.
O departamento de recetivo (DMC), a Wide Portugal Services,
mostra-lhe Portugal continental e as ilhas.
Sempre atenta a novas soluções recorrendo aos vastos recursos
do país, dos seus parceiros e na equipa, a Wide procura
acrescentar valor apostando na eficiência e qualidade, mantendo
as melhores condutas profissionais: sociais, ecológicas e
economicamente responsáveis e sustentáveis. Na Wide acreditase que o sucesso vem do foco nas pessoas, e da procura
incansável pela satisfação dos clientes. Uma equipa experiente,
dinâmica e empática, com quem pode sempre contar!

Fax: (+351) 218 491 169
E-mail: igreja@topatlantico.com
- Laura Alves - Rua Laura Alves, 12 F - 1069-171 Lisboa
Tel.: (+351) 217 941 052
Fax: (+351) 217 940 816
E-mail: l-alves@topatlantico.com
- Liberdade - Av. da Liberdade, 233 - 1269-027 Lisboa
Tel.: (+351) 213 583 280/90
Fax: (+351) 213 583 299

Worth Portugal Concept

E-mail: av.liberdade@topatlantico.com

Morada: Rua Padre Américo, 1 - Esc.4 - Quinta dos
Inglesinhos1600-548 Lisboa
Telefone: +351 282 405 668 Fax: +351 282 405 675

- Liberdade II - Av. da Liberdade, 192 A - 1250-147 Lisboa

E-mail: info@portugalconcept.com Website:
http://www.portugalconcept.com
Outras Informações:
Algarve:
Autódromo Internacional do Algarve
Cam. 13, Sítio do Escampadinho
Mexilhoeira Grande
8500-148 Portimão
Pagamentos:

Tel.: (+351) 213 511 900
Fax: (+351) 213 119 919
E-mail: av.liberdade.ta@topatlantico.com
- Marquês de Pombal - Av. Duque de Loulé, 108 - 1050-093
Lisboa
Tel.: (+351) 213 108 800
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Aceita cartões de crédito;
Fax: (+351) 213 108 895
A Portugal Concept é uma agência especialista na organização
de eventos, programas de incentivo e grupos de turismo.
Desenvolvemos soluções criativas, sempre com o foco nos
objetivos dos nossos clientes, apoiados numa rede de parceiros
de serviços selecionados criteriosamente. Da conceção do
projeto, passando pela negociação, implementação,
acompanhamento e avaliação dos resultados finais do evento,
somos um parceiro dedicado e exigimos dos nossos parceiros a
mesma dedicação e profissionalismo.

E-mail: tourism-dep@topatlantico.com

Somos uma equipa com mais de 15 anos de experiência,
qualificada e motivada para responder aos desafios mais
exigentes dos nossos clientes. Desde uma pequena viagem ou
retiro para um pequeno grupo de profissionais, passando por
uma reunião de empresa para 200 participantes, um congresso
para 1200 delegados ou ainda um lançamento mundial de
produto para mais de 15.000 convidados, temos o know-how e
experiência que suportará o sucesso do seu evento.

- P. A. Vieira - Rua Padre António Vieira, 44 A/B - 1099-016 Lisboa

- Ouro - Rua do Ouro, 109 - 1100-060 Lisboa
Tel.: (+351) 213 403 220
Fax: (+351) 213 403 229
E-mail: r.ouro@topatlantico.com

Tel.: (+351) 213 826 740
Fax: (+351) 213 826 749
E-mail: pavieira@topatlantico.com
- Parque Nações - Alameda dos Oceanos, Bloco 310.06 Loja A

Yellow King
Morada: Rua do Saco, 22-241150-284 Lisboa
Telefone: +351 967 973 321 / 218 598 693 Fax: +351
218 594 027
E-mail: yellowkingportugal@gmail.com Website:
http://www.yellowking.com.pt

1990-217 Lisboa
Tel.: (+351) 218 922 180
Fax: (+351) 218 922 189
E-mail: p.nacoes@topatlantico.com

A Yellow King atua no mercado desde 1998, sempre com equipas
- Praça Chile - Praça do Chile, 12 - 1000-098 Lisboa
altamente qualificadas, com o objetivo de o ajudar a gerir o seu
Tel.: (+351) 218 476 168
tempo com tranquilidade e segurança, sempre que necessita de
Fax: (+351) 218 476 438
se deslocar.
E-mail: p-chile@topatlantico.com
- Praça de Espanha - Av. António Augusto Aguiar, 209 - Loja 2 B
1050-016 Lisboa
Tel.: (+351) 213 894 130
Fax: (+351) 213 894 139
E-mail: p.espanha@topatlantico.com
- República - Av. António Serpa, 23 8º - 1069-200 Lisboa
Tel.: (+351) 217 826 140
Fax: (+351) 217 955 879
E-mail: republica@topatlantico.com
- República Grupos
Tel. (+351) 217 826 130
E-mail: grupos.republica@topatlantico.com
- Av. Roma - Av. de Roma, 35 A - 1700-340 Lisboa
Tel.: (+351) 217 981 190
Fax: (+351) 217 963 389
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E-mail: av.roma@topatlântico.com
- Telheiras (Sede) - Av. das Nações Unidas, 33 A - 100-531 Lisboa
Tel.: (+351) 217 102 600
Fax: (+351) 217 102 658
E-mail: empresas.sede@topatlantico.com
- Balcão Aeroporto Lis - Aeroporto da Portela - 1700-008 Lisboa
Tel./ Fax: (+351) 218 400 818
E-mail: aeroportolis@topatlantico.com
Alvará nº: 334/80
A Top Atlântico assume-se como a maior agência de viagens a
operar em Portugal, com cerca de 80 balcões espalhados por
todo o país, incluindo Madeira e Açores, e cerca de 450 técnicos
especializados. A dimensão alcançada permite a colocação no
mercado dos melhores preços, aliados a uma maior variedade de
produto, sempre conjugados com um serviço de qualidade.

A Top Atlântico é uma participada da Espírito Santo Viagens,
líder nacional no mercado de viagens e a organização nacional
com maior projecção no exterior a operar no sector da
distribuição turística, composta por mais de 110 balcões
distribuídos por Portugal, Espanha, França, Itália, Reino Unido e
Brasil.

Travel Store - Aeroporto de Lisboa
Morada: Aeroporto da Portela em Lisboa 1700-008
Lisboa
Telefone: +351 21 849 77 28 Fax: +351 21 845 09 39
E-mail: lisbonairport@travelstore Website:
http://www.travelstore.pt
Outras Informações:
Alvará nº: 903/97;

Traveltailors Portugal Turismo Activo Lda.
Morada: Rua Belo Marques, 5 loja 4 1750-408 Lisboa
Telefone: +351 21 757 8670
E-mail: traveltailors@travel-tailors.com Website:
http://www.travel-tailors.com
Outras Informações:
Registo nº: 2852
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;

A TravelTailors foi fundada em 2010 e é a primeira agência
portuguesa especializada em viagens à medida. Organizamos
viagens e experiências exclusivas, off the beaten track, para
viajantes sozinhos ou grupos pequenos, sem datas obrigatórias.

Trilhos Coordenados
Morada: Rua Das Avencas, 236 - CV2765-062 Alto Gaios /
Estoril
Telefone: +351 964 663 949
E-mail: geral@ferreiratransfer.com Website:
http://www.ferreiratransfer.com
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Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;

Tuper - Operador de Turismo Alternativo, S.A.
Morada: Rua Almirante Barroso, 13 - 2º. 1000-012
Lisboa
Telefone: +351 21 351 17 50 Fax: +351 21 357 57 06
E-mail: smello@tuper.pt
Outras Informações:
Alvará nº: 2103;

Ultratur Portugal - Viagens e Turismo, Lda.
Morada: Av. 5 de Outubro, 115 - 3º G

1050-052 Lisboa

Telefone: +351 21 782 67 20 Fax: +351 21 797 62 93
E-mail: lisboa@ultratur.com
Outras Informações:
Alvará nº: 1927;

Univertur - Agência de Viagens e Turismo, Lda.
Morada: Rua Tóbis Portuguesa, 8 -1º, Escritório
3,1750-292 Lisboa
Telefone: +351 21 795 14 61 Fax: +351 21 793 91 24
E-mail: travel@univertur.pt Website:
http://www.univertur.pt
Outras Informações:
Alvará nº: 1912

Vectio, Agência de Viagens, Lda.
Morada: Rua João Freitas Branco, nº 21 D 1500-714
Lisboa
Telefone: +351 21 720 31 30 Fax: +351 21 720 31 39
E-mail: info@accessibleportugal.com Website:
http://www.accessibleportugal.com
Outras Informações:
Alvará nº: 2745;
PRÉMIO TURISMO DE PORTUGAL 2008
A Accessible Portugal é a primeira agência de viagens em
Portugal vocacionada para pessoas com mobilidade reduzida,
seus familiares e amigos. Desde 2005, já recebemos milhares de
turistas dos Estados Unidos, França, Alemanha, Reino Unido,
Canadá e Espanha, a quem mostrámos Portugal. A partir de
2008, dedicamo-nos também aos turistas portugueses,
proporcionando-lhes experiências impensáveis e férias com que
toda a gente sonha.
A nossa equipa garante o transporte em veículos adaptados,
alojamento acessível (wc adaptados, acessos para cadeiras-derodas, etc), restaurantes acessíveis, visitas a museus e locais
históricos acessíveis, wc acessíveis durante toda a viagem e
apoio personalizado, guia ou monitor, em função das
necessidades. Quer seja um jantar numa típica casa de fados,
uma ida à praia ou uma viagem em balão de ar quente, os
nossos programas proporcionam, aos turistas com mobilidade
reduzida, o contacto directo com a realidade do país visitado,
sem limites nem barreiras.
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Viagens Arco-Íris
Morada: Av.ª Júlio Dinis, 10 Centro Comercial Apolo 70 Loja 10 1069-216 Lisboa
Telefone: +351 217 820 566/68 Fax: +351 217 820 567
E-mail: geral@viagensarcoiris.com Website:
http://www.viagensarcoiris.com
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;

A Agência de Viagens Arco-íris foi fundada em 2005, por
profissionais com uma vasta experiência neste setor de
atividade. Assim sendo, uma empresa dinâmica, madura e
competente, cujo objetivo é oferecer-lhe um serviço
personalizado, capaz de o levar a qualquer ponto do nosso
Mundo.

Viagens e Turismo Fialho Lopes, Lda
Morada: Av. Defensores de Chaves, 51 - 5º-A 1000-112
Lisboa
Telefone: +351 21 357 07 27 Fax: +351 21 357 07 25
E-mail: shore.tours@mail.telepac.pt

Viajes Galan Tours S.L.
Morada: Alameda D. Afonso Henriques, 56-B 1900-182
Lisboa
Telefone: +351 21 840 17 85 Fax: +351 21 848 29 06
E-mail: galantours@mail.telepac.pt
Outras Informações:
Alvará nº: 2203;

We Dare to Event
Morada: Rua João de Freitas Branco, nº33, 5D1500-627
Lisboa
Telefone: +351 932 909 844
E-mail: info@wedaretoevent.com Website:
http://www.wedaretoevent.com
Outras Informações:
Registo RNAVT nº 5563

We Dare to Event é a nova empresa de organização de eventos
que está pronta para surpreender com os melhores eventos
corporativos, actividades de teambuilding, organização de
reuniões, eventos sociais em qualquer parte de Portugal e
inclusivamente no estrangeiro.

Wen Ta & Chuang, Lda.
Morada: Av. Santos Dumont, 63 A 1050-202 Lisboa
Telefone: +351 21 793 60 94
E-mail: elisachuang@campeaodouro.pt
Outras Informações:
Alvará nº: 2567;

Worldvip
Morada: Rua 4 de Infataria, 3-B
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Telefone: +351 21 386 93 08 / 09 / 11 Fax: +351 21 386
93 10
E-mail: geral@worldvip.pt Website:
http://www.worldvip.pt
Outras Informações:
Excursões no País e Estrangeiro; Incentivos; Cruzeiros; Golfe;
Autocarros; Guias Oficiais; Rent-a Car; Hotéis; Bilhetes de Avião.
Clean&Safe - Esta empresa cumpre os requisitos de higiene e
limpeza para prevenção e controlo do vírus COVID-19, de acordo
com as recomendações da Direção Geral da Saúde. Mais
informações em www.visitportugal.com. (link para
https://www.visitportugal.com/pt-pt/node/422183)

Agência de viagens; transportador rodoviário de passageiros
nacional e internacional.

WTS - World Travel Services, Lda
Morada: Rua Francisco Ferrer, 02-B 1500-461 Lisboa
Telefone: +351 217 709 010 Fax: +351 217 709 019
E-mail: info@wtsviagens.com Website:
http://www.wtsviagens.com
Outras Informações:
Registo nº 2757
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;

A WTS Viagens A WTS - World Travel Services é composta pelo
Fernando, pelo Tiago e por uma equipa empenhada em
transformar todas as suas viagens em momentos únicos.
Oferecemos um serviço personalizado que lhe permite viajar de
forma segura e evitar os problemas mais desagradáveis que
possam surgir.
Consigo, criamos viagens que ficam para sempre.

Loures
Abreu / Santa Iria da Azóia

Ag. V. Nitours/Sede

Morada: Av. Santa Iria, 1

Morada: Urbanização da Portela - Centro Comercial da
Portela - Loja 18 cave 2685-223 Portela / Loures
Telefone: +351 219 444 729 Fax: +351 219 436 559

2695-383 Santa Iria da Azóia

Telefone: +351 21 954 00 90 Fax: +351 21 954 00 99
E-mail: santairia@abreu.pt Website: http://www.abreu.pt
Outras Informações:
Alvará nº: 35/58;

E-mail: geral@oficinadoturismo.com Website:
http://www.oficinadoturismo.com
Outras Informações:
Alvará nº: 682/93;

Experience Portugal Travel
Morada: Travessa Várzea Lapa2665- 620 Venda do
Pinheiro
Telefone: +351 937 310 011
E-mail: info@experimentar.pt Website:
http://www.experimentar.pt
Outras Informações:
Clean&Safe - Esta empresa cumpre os requisitos de higiene e
limpeza para prevenção e controlo do vírus COVID-19, de acordo
com as recomendações da Direção Geral da Saúde. Mais
informações em www.visitportugal.com. (link para
https://www.visitportugal.com/pt-pt/node/422183)
Pagamentos:

Fernando Lopes
Morada: Rua Fernando Tomás, lote 4, 1º. 2690-273 Santa
Iria de Azóia / Loures
Telefone: +351 969 550 167
E-mail: info@fernandolopes.pt Website:
https://fernandolopes.pt
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;
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Aceita cartões de crédito;

Portugal Moments Tours & Transfers

A nossa missão é desenhar planos de viagens que permitam aos
viajantes experimentar a nossa cultura, a nossa comida, o nosso
estilo de vida.
Queremos inspirar os visitantes a amar Portugal, tanto quanto
nós!

Morada: Rua da Armada, 8 - Bairro das Maroitas2695-654
São João da Talha
Telefone: +351 917 430 601 / 938 478 700
E-mail: info@portugalmoments.pt Website:
http://www.www.portugalmoments.pt
A Portugal Moments Tours & Transfers é uma empresa dedicada

Giranostra, Tours & Travel

ás Tours e Transfers privados, por Portugal. O nosso maior foco é

Morada: Rua Diogo Cão Edif. 1, Lj 12660-445 Santo
António dos Cavaleiros
Telefone: +351 218 479 575 Fax: 351 218 479 575

proporcionar a todas as pessoas uma viagem confortável, com

E-mail: geral@giranostra.pt Website:
http://www.giranostra.pt
Outras Informações:
Registo nº: 2772
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;

segurança e momentos inesquecíveis. Somos uma equipa
profissional e dinâmica com sede em Lisboa. Efetuamos Tours e
Transfers para qualquer local em Portugal e arredores.
Promovemos momentos inesquecíveis. Porque a vida é feita de

• A GIRANOSTRA é uma agência de viagens nacional,
independente, associada a uma das maiores redes de agências
que é a Airmet. As nossas relações comerciais com os principais
operadores turísticos nacionais e internacionais permitem à
nossa agência ter uma oferta alargada de produtos com a
melhor relação qualidade/preço e responder às necessidades de
todo o tipo de cliente seja viagens de férias/lazer ou de negócios.
A nossa missão. • Transformar em realidade os sonhos sobre
viagens dos nossos clientes, procurando sempre as melhores
soluções e as mais próximas dos seus gostos e necessidades.

momentos.

• No mercado de Empresas, procuramos a rapidez na resposta e
a busca do melhor local para os eventos empresariais. Como
peritos na oferta nacional estamos aptos a receber os vossos
convidados e proporcionar-lhes não só uma excelente reunião
como programas de lazer.
• Efetuamos transportes de/para o aeroporto, festas/casamentos
e outros eventos, com viaturas desde 2 a 22 lugares, a preços
muito competitivos.
• Na Aviação buscamos as tarifas mais competitivas e temos
disponibilidade de reservas em voos Low Cost. Emitimos os
cartões de embarque e enviamos por email desde que a
companhia aérea o permita.
• Na Hotelaria temos acordos com diversas cadeias hoteleiras
com possibilidade de contratação especifica de acordo com as
necessidades das empresas.

Tailorbeds
Morada: Rotunda Nuno Rodrigues dos Santos, 1B, 5.ºE
2685-223 Portela
Telefone: +351 211 321 499
E-mail: hello@tailorbeds.world
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;

http://www.tailorbeds.world
TAILORBEDS, viajamos contigo.
Somos um bedbank Global e DMC em Portugal que fornece
serviços a Tour Operadores e Agências de Viagens
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Com mais de 5 anos no mercado, a Tailorbeds posicionou-se
como um bedbank global com uma equipa jovem, qualificada e
próxima aos seus clientes. Com um amplo portfólio de hotéis e
um trato personalizado, oferece serviços turísticos de qualidade
no mundo a preços competitivos.
O nosso receptivo em Portugal, oferece as melhores experiências
à medida, aproximando-o da história, Patrimônio da humanidade
e gastronomia do país lusitano através de uma viagem única e
exclusiva.

Mafra
Palma & Palma-Agência de Viagens Lda
Morada: Largo de Sto. António, 5 B 2665-584 Venda do
Pinheiro
Telefone: +351 21 966 73 20 Fax: +351 21 966 73 23
E-mail: vpinheiro@besttravel.pt Website:
http://www.besttravel.pt
Outras Informações:
Clean&Safe - Esta empresa cumpre os requisitos de higiene e
limpeza para prevenção e controlo do vírus COVID-19, de acordo
com as recomendações da Direção Geral da Saúde. Mais
informações em www.visitportugal.com. (link para
https://www.visitportugal.com/pt-pt/node/422183)

Montijo
Albatroz- Agência de Viagens

Easy Wave

Morada: Rua Bulhão Pato, 44

Morada: Rua dos Girassóis, 982870-314 Montijo

2870-257 Montijo

Telefone: +351 21 232 66 20 Fax: +351 21 231 54 25

Telefone: +351 965 682 484 / 930 681 713

E-mail: albatroz.lda@netcabo.pt Website:
http://www.albatroz-viagens.com

E-mail: easywavetours@gmail.com ; geral@easywave.pt
Website: http://www.easywave.pt/

Outras Informações:
Alvará nº: 2030;

Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;

GeoStar / Montijo

Agência de viagens jovem e moderna onde a proximidade com o
cliente e a sua satisfação são o mote! Especializados em
Circuitos, Cruzeiros, Viagens à medida, Serviços de Hotel, Voos,
Transfers e muito mais! Tudo para o(a) fazer feliz e viver os
melhores momentos da sua Vida! Organizam Tours
personalizados a Lisboa, Sintra, Palmela e muitos mais locais.
Obrigatório visitar!

Morada: Forum Montijo, Zona Ind. do Pau Queimado Loja C2870-100 Montijo
Telefone: +351 210 126 120 Fax: +351 210 126 121
E-mail: montijo@geostar.pt Website:
http://www.geostar.pt
Outras Informações:
Registo nº: 1819
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;

Mr.Vancamper

GeoStar
onde a viagem começa

E-mail: reservations@mrvancamper.com Website:
http://www.mrvancamper.com

Morada: Parque Comércio e Indústria do Montijo,
Armazém 112870-100 Montijo
Telefone: +351 96 601 8181

A GeoStar é um dos principais operadores de viagens em
Portugal, sendo participada a 50% pelos Grupos RAR e Sonae. A
GeoStar oferece a empresas e particulares um serviço de
aconselhamento de viagens, a qualquer hora e em qualquer
lugar graças a um atendimento especializado e canais dedicados
24h. Integra uma rede de 38 lojas, uma operação Internet
através do www.geostar.pt, dois Business Travel Centers, em

Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;

Prestamos serviços de aluguer de autocaravanas e organizamos
viagens de aventura em grupo, com elevados padrões de
segurança, conforto e bem-estar sem esquecer a nossa
responsabilidade ambiental.
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Lisboa e no Porto, e um escritório em Madrid, dimensão que
permite apresentar grande capacidade de resposta aos
crescentes desafios de competitividade desta área de negócios.
Apoiada em evoluídas ferramentas tecnológicas e serviços
inovadores - em conjunto com os seus operadores Sporski,
Takeoff e Megaviagens - a GeoStar apresenta uma proposta de
valor integrada aos seus clientes, assente nos mais elevados
níveis de serviço com as melhores condições de mercado.
A assinatura “Onde a Viagem Começa” reforça a ambição de
liderança e evoca o lado intangível da “viagem”, posicionando a
GeoStar no território emocional do consumidor, ao acreditar que
a viagem começa, onde o desafio, a evasão, o sonho, a vontade
e o desejo começam.

Selecionamos para a nossa frota unicamente autocaravanas VW,
construídas com elevados padrões de qualidade e segurança,
são compactas e versáteis, por isso, mais fáceis de conduzir e
estacionar. Todos os alugueres incluem roupa de cama e banho,
utensílios de cozinha de qualidade superior, um sistema
eletrónico de pagamento de portagens (Via Verde) e toldo lateral
integrado.
As nossas autocaravanas estão equipadas com motores que
cumprem a norma ambiental EURO6, mais económicos e limpos,
porque limitam os consumos e as emissões de gases poluentes.
Os kms percorridos nas nossas autocaravanas são compensados
em termos de clima, contribuindo para projetos que se
enquadram nos objetivos de desenvolvimento sustentável (ODS)
definidos pela Organização das Nações Unidas (ONU).
As viagens de aventura em grupo organizadas pela
Mr.Vancamper, têm diferentes destinos e itinerários e contam
com o apoio permanente de um líder. Oportunidade para
conhecer locais incríveis, culturas e comidas típicas diferentes,
paisagens deslumbrantes, ao volante de uma autocaravana, em
família ou com amigos, num ambiente de aventura e diversão.

Odivelas
Click Travel - Viagens e Companhia

NewUrbMob

Morada: Av. 25 de Abril, 25 - S/L Esq. 1675-185 Pontinha

Morada: Rua Fernando Namora, 16 2675-487 Odivelas
Telefone: +351 962 745 635

Outras Informações:
Licença nº: 2131

E-mail: info@newurbmob.pt Website:
http://www.newurbmob.pt

Viagem à Vista

Na Newurbmob temos ao seu dispor serviços de Transferes,

Morada: Rua Fernando Namora, Nº4, Loja 2 Metropolitan
Business Center, Colinas do Cruzeiro2675-487 - Odivelas
Telefone: +351 219 340 144

Touristic Shuttles e Tours privados com toda a comodidade e

E-mail: geral@viagemavista.pt Website:
http://www.viagemavista.pt

segurança efetuados por motoristas especializados em viaturas
com excelentes condições.

Outras Informações:
10h00 - 13h30 / 15h00 - 19h30 (de 2º a 6º Feira)
Encerrado: Sábados, Domingos e Feriados.
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;

Temos como compromisso diário o cuidado eficaz para com o
cliente, oferecendo desde a elaboração da sua viagem, a
reserva, o transporte ou a atenção no destino. Criamos sinergias
e parcerias com empresas de referência no mercado turístico.
Apostamos fortemente num modelo diferenciador no
atendimento e acompanhamento da sua viagem.
Serviços: Pacotes Turísticos, Hotéis, Cruzeiros, Voos, Rent-a-Car,
Transferes, Seguros de Viagem, Packs Ofertas, Autocarros
Turísticos, Circuitos, Comboios, Viagens de Grupo, Turismo
Sénior, Viagens à Medida e Business.
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Oeiras
Abreu Events

Citur

Morada: Av. 25 de Abril, 22799-556 Linda-a-Velha

Morada: Rua Diogo do Couto, 1-B2795-116 Linda a Velha

Telefone: +351 214 156 063 Fax: +351 214 156 383

Telefone: +351 217 712 610

E-mail: dmcportugal.lisbon@abreu.pt Website:
http://www.abreuevents.com

E-mail: lisbon@citur.pt Website: http://www.citur.pt
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;

Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;

GeoStar / Oeiras Parque

Galati - Viagens e Turismo
Morada: Rua Belo Horizonte, 9 - F

2780-006 Oeiras

Telefone: +351 214 416 969 Fax: +351 21 441 62 80
E-mail: geral@galati.pt

Morada: Continente de Oeiras - CC Oeiras ParqueAv
António Bernardo Cabral de Macedo2770-195 Oeiras
Telefone: +351 211 544 560
E-mail: oeirasparque@geostar.pt Website:
http://www.geostar.pt

Outras Informações:
Alvará nº: 2118

Outras Informações:
Registo nº: 1819
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;

I TRAVEL U
Morada: Rua João de Deus, 12 - r/c2780-327 Oeiras
Telefone: +351 962 695 737
E-mail: incoming@itravelu.pt Website:
http://www.itravelu.pt
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;

Agência de Viagens inteiramente dedicada a "incoming" em
Portugal, prestando serviços a individuais e grupos, tais como
reservas de hoteis, transfers, tours regulares e em privado,
reuniões viagens de negócios e eventos, contando com mais de
35 anos de experiência no mercado.

Move Sports - Organizações Desportivas SA
Morada: Rua dos Fornos, 21 - 1º Dto, 2770-066 Paço de
Arcos
Telefone: +351 214 540 410
E-mail: info@movesports.com Website:
http://www.movesports.com
Move Sports é uma agência de viagens / Empresa de
organização de eventos sediada em Lisboa, Portugal. A nossa
missão é organizar para os nossos clientes tours e eventos
desportivos memoráveis.

GeoStar
onde a viagem começa
A GeoStar é um dos principais operadores de viagens em
Portugal, sendo participada a 50% pelos Grupos RAR e Sonae. A
GeoStar oferece a empresas e particulares um serviço de
aconselhamento de viagens, a qualquer hora e em qualquer
lugar graças a um atendimento especializado e canais dedicados
24h. Integra uma rede de 38 lojas, uma operação Internet
através do www.geostar.pt, dois Business Travel Centers, em
Lisboa e no Porto, e um escritório em Madrid, dimensão que
permite apresentar grande capacidade de resposta aos
crescentes desafios de competitividade desta área de negócios.
Apoiada em evoluídas ferramentas tecnológicas e serviços
inovadores - em conjunto com os seus operadores Sporski,
Takeoff e Megaviagens - a GeoStar apresenta uma proposta de
valor integrada aos seus clientes, assente nos mais elevados
níveis de serviço com as melhores condições de mercado.
A assinatura “Onde a Viagem Começa” reforça a ambição de
liderança e evoca o lado intangível da “viagem”, posicionando a
GeoStar no território emocional do consumidor, ao acreditar que
a viagem começa, onde o desafio, a evasão, o sonho, a vontade
e o desejo começam.

LX Travel - Viagens e Eventos
Morada: R. Dr. António Loureiro Borges, 9 - Piso 0 - Edif.
Zenith - Miraflores1495-131 Algés
Telefone: +351 211 924 875 Fax: +351 211 924 874

Rota Mitica
Morada: Rua Alfredo Marceneiro, 1 - A Vila Fria 2740-009
Porto Salvo
Telefone: +351 214 218 181
E-mail: geral@rotamitica.pt Website:
http://rotamitica.airmet.pt/index.php
Outras Informações:
Clean&Safe - Esta empresa cumpre os requisitos de higiene e
limpeza para prevenção e controlo do vírus COVID-19, de acordo
com as recomendações da Direção Geral da Saúde. Mais
informações em www.visitportugal.com. (link para
https://www.visitportugal.com/pt-pt/node/422183)

E-mail: geral@lxtravel.pt Website: http://www.lxtravel.pt
Outras Informações:
Registo nº: 2873
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;

Uma empresa direcionada para o cliente, que procura satisfazer
as suas necessidades e ir ao encontro dos seus desejos, sendo
que o mundo é o nosso limite. Somos uma agência preparada
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Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;

para o aconselhamento de uma viagem à medida, tanto a nível
privado como corporate, nunca descurando os custos.
Preparamos e realizamos os eventos para que eles se tornem
únicos. Consulte-nos!

A Sentido Inverso, Lda. foi fundada em 2006 por uma equipa
experiente e conhecedora do ramo turístico.

MP Incentivos - Agência de Viagens, Lda.

Em Agosto de 2010, dá-se o início de uma nova era na vida da
empresa, então adquirida pelos atuais gestores que, fruto da sua
larga experiência e rede de contactos junto do mercado
empresarial, decidiu também investir nesta área para
complementar muitos dos seus serviços já prestados aos clientes
que se foram fidelizando ao longo dos anos.

Morada: R. Marcelino Mesquita, 13 - loja 3 2799-549
Linda-a-Velha
Telefone: +351 214 135 370 Fax: +351 21 415 99 09

É o ponto de expansão na vida da empresa que, além de manter
a orientação de prestação de serviços de turismo em todo o
mundo, alargou o âmbito da sua acção, prestando apoio logístico
empresarial, encontrando sempre a melhor solução para as suas
viagens de lazer e de negócios.

Sei Travel S.A.

Com uma política de crescimento sustentado, estes últimos anos
têm dado ênfase a permanentes preocupações de modernização
da sua estrutura de funcionamento, assim como do
enriquecimento profissional dos seus Colaboradores. Com a
designação comercial Rota Mítica, a Sentido Inverso está sempre
à disposição, 24horas/dia, para solucionar e atender as
necessidades de tão exigente mercado. Porque no final, nos dias
de hoje, o que distingue uma agência de viagens é a qualidade
dos seus serviços.
Contacte-nos. Queremos ajudá-lo a encontrar a melhor solução!

E-mail: meetingpoint@meetingpoint.pt Website:
http://www.meetingpoint.pt

Morada: Rua António Pereira da Cunha, 2A 2730-245
Barcarena
Telefone: +351 216 022 206
E-mail: travel@seinternacional.com Website:
http://www.seitravelp.pt
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;

Agência de viagens em Barcarena, viagens para todos os
destinos. Por si vamos mais longe.

Travel Round Wine
Morada: Rua Dr. Manuel de Arriaga, 15 A 1495-088 Algés
Telefone: +351 215 857 241

Top Atlântico / Algés
Morada: Av. dos Bombeiros Voluntários, 52 B Miraflores
1495-022 Algés
Telefone: +351 21 412 36 20 Fax: +351 21 412 36 29
E-mail: miraflores@topatlantico.com Website:
http://www.topatlantico.pt
Outras Informações:
Alvará nº: 334/80
A Top Atlântico assume-se como a maior agência de viagens a
operar em Portugal, com cerca de 80 balcões espalhados por
todo o país, incluindo Madeira e Açores e cerca de 450 técnicos
especializados. A dimensão alcançada permite a colocação no
mercado dos melhores preços, aliados a uma maior variedade de
produto, sempre conjugados com um serviço de qualidade.

A Top Atlântico é uma participada da Espírito Santo Viagens,
líder nacional no mercado de viagens e a organização nacional
com maior projecção no exterior a operar no sector da
distribuição turística, composta por mais de 110 balcões
distribuídos por Portugal, Espanha, França, Itália, Reino Unido e
Brasil.

Viagens Abreu - Linda-a-Velha
Morada: Av. 25 de Abril, 2

2799-556 Linda-a-Velha

Telefone: +351 21 415 63 60 Fax: +351 21 415 63 95

E-mail: info@travelroundwine.com Website:
http://www.travelroundwine.com
Outras Informações:
Providenciamos experiências únicas relacionadas com as
temáticas da Travel Round Wine e oferecemos uma variada
oferta de alojamentos e restaurantes para os nossos clientes.

A Travel Round Wine é uma agência de viagens e de animação
turística que oferece aos seus clientes experiências únicas e
inesquecíveis, de ótima qualidade nas áreas do enoturismo,
olivoturismo e enogastronomia e com uma seleção de
alojamentos fantástica. A Travel Round Wine nasce de uma
paixão crescente pelo mundo dos vinhos, dos azeites e da
gastronomia. A Travel Round Wine procura oferecer as melhores
condições e memórias inesquecíveis em lugares de sonho.

YLER'Tours Lda
Morada: Rua Gil Vicente, 14 R/C D2790-327 Queijas
Telefone: +351 910 033 253
E-mail: info@yler.pt Website: http://www.yler.pt
Outras Informações:
Experiências Gastronómicas & Culturais em Portugal
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;

E-mail: linda-a-velha@abreu.pt Website:
http://www.abreu.pt
Outras Informações:
Abreu / Algés Rua Damião de Gois, 46-C 1495-043 Algés Tel:
+351 21 411 82 70 Fax: +351 21 411 82 70 E-mail:
alges@abreu.pt

Serviços Turísticos (Tours & Transfers) em e sobre Portugal

Abreu / Paço de Arcos Qta. da Fonte 2770-192 Paço de Arcos Tel:
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+351 21 446 00 30 Fax: +351 21 446 00 39 E-mail:
qfonte@abreu.pt
Abreu / Paço de Arcos Rua Costa Pinto, 140 2770-214 Paço de
Arcos Tel: +351 21 469 41 60 Fax: +351 21 469 41 69 E-mail:
parcos@abreu.pt
Abreu / Porto Salvo / Oeiras Lagoas Park - Balcão
Galeria Comercial, Loja 5 2740-244 Porto Salvo Tel: +351 21 422
59 10 Fax: +351 21 422 59 19
E-mail: lagoas@abreu.pt
Abreu / Tagus Park
TagusPark - Núcleo Central, 137 2740-122 Porto Salvo Tel: +351
21 422 01 90 Fax: +351 21 422 01 99
E-mail: tagus@abreu.pt
Alvará nº: 35/58

A Agência Abreu foi fundada no Porto em 1840. É o maior
operador turístico de grupos e individuais.
Os balcões Abreu tem um staff multilingue, treinado para os
melhores serviços de incoming e outgoing. São pessoas
experientes capazes de dar sugestões aos mais variados níveis e
com um toque muito pessoal.

Palmela
Walk This Way
Morada: Pct. Antero de Quental 16 - 1ºdt- 2950-562
Quinta do Anjo/Palmela/ Setubal
Telefone: +351 936 633 832
E-mail: walkthiswaypt@hotlook.com Website:
https://walkthisway.pt/
Outras Informações:
Temos tous por todos os pontos de interesse de Portugal nas
quais teremos todo o gosto em vos proporcionar um serviço
profissional e de alta qualidade. Não hesite em contactar-nos.
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;

Temos o prazer de vos contactar no sentido de apresentar os
nossos serviços e a nossa empresa. “Walk this Way” é uma
empresa nova no mercado dos transportes turísticos, que presta
desde serviços de transfers a circuitos por todo o território
nacional e internacional.
Actualmente dispomos de uma viatura de 7 lugares + 1,
Mercedes Classe V Avantgard, longa. Muito versátil, ideal para
transporte de passageiros com bagagem, equipamentos golfe,
com Internet a bordo, totalmente vocacionada para proporcionar
o máximo de conforto em qualquer serviço prestado.
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Seixal
Abreu / Seixal

GeoStar / Seixal

Morada: RioSul Shopping - Balcão Av. Libertadores de
Timor Loro Sae, Loja 0.012 2840-168 Seixal
Telefone: +351 21 227 62 00 Fax: +351 21 227 62 09

Morada: Rio Sul Shopping, Loja 0.055 – Av. Libertadores
de Timor Loro Sae2840-168 Torre da Marinha Seixal
Telefone: +351 212 219 410 Fax: +351 212 219 411

E-mail: riosul@abreu.pt Website: http://www.abreu.pt

E-mail: seixal@geostar.pt Website:
http://www.geostar.pt

Outras Informações:
Alvará nº: 35/58;

Moratur - Agência de Viagens e Turismo, Lda
Morada: Rua de Bafatá, 21 Centro Comercial Belsul, Loja
1 - Cruz de Pau 2856-050 Amora
Telefone: +351 21 226 98 80 Fax: +351 21 225 30 32
E-mail: moratur@netcabo.pt Website:
http://www.moratur.com
Outras Informações:
Clean&Safe - Esta empresa cumpre os requisitos de higiene e
limpeza para prevenção e controlo do vírus COVID-19, de acordo
com as recomendações da Direção Geral da Saúde. Mais
informações em www.visitportugal.com. (link para
https://www.visitportugal.com/pt-pt/node/422183)

Outras Informações:
Registo nº 1819
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;

GeoStar
onde a viagem começa
A GeoStar é um dos principais operadores de viagens em
Portugal, sendo participada a 50% pelos Grupos RAR e Sonae. A
GeoStar oferece a empresas e particulares um serviço de
aconselhamento de viagens, a qualquer hora e em qualquer
lugar graças a um atendimento especializado e canais dedicados
24h. Integra uma rede de 38 lojas, uma operação Internet
através do www.geostar.pt, dois Business Travel Centers, em
Lisboa e no Porto, e um escritório em Madrid, dimensão que
permite apresentar grande capacidade de resposta aos
crescentes desafios de competitividade desta área de negócios.
Apoiada em evoluídas ferramentas tecnológicas e serviços
inovadores - em conjunto com os seus operadores Sporski,
Takeoff e Megaviagens - a GeoStar apresenta uma proposta de
valor integrada aos seus clientes, assente nos mais elevados
níveis de serviço com as melhores condições de mercado.
A assinatura “Onde a Viagem Começa” reforça a ambição de
liderança e evoca o lado intangível da “viagem”, posicionando a
GeoStar no território emocional do consumidor, ao acreditar que
a viagem começa, onde o desafio, a evasão, o sonho, a vontade
e o desejo começam.

Unexplored Tour
Morada: Avenida do Seixal, 1512865-410 Fernão Ferro
Telefone: +351 962 391 913
E-mail: unt@unexploredtour.com Website:
http://www.unexploredtour.com
Venha connosco explorar Portugal. Queremos mostrar-lhe os
cantinhos escondidos de Portugal, mostrar a nossa cultura,
tradição e modernidade. Queremos levá-lo a conhecer o Portugal
longe do turismo de massas e aquele ainda pronto a ser
descoberto. Vamos abrir em conjunto a caixinha de surpresas
portuguesa. Também somos especializados em Transferes e
transportes pessoais, para onde queira ir.
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Sesimbra
Abreu / Quinta do Conde

Turibolsa Viagens e Turismo, Lda.

Morada: Av. Principal, lote 1, loja B 2975-335 Quinta do
Conde
Telefone: +351 21 213 85 30 Fax: +351 21 213 85 39

Morada: Rua Bartolomeu Dias, 9

E-mail: qconde@abreu.pt Website: http://www.abreu.pt
Outras Informações:
Alvará nº: 35/58;

Walkborder Lda
Morada: Rua Afonso Costa Lt 1287 2º Dto 2975-314
-Quinta do Conde / Sesimbra
Telefone: +351 963 666 009
E-mail: geral@walkborder.com Website:
http://www.tours.com.pt
Outras Informações:
Registo nº: 5861
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;

2970-721 Sesimbra

Telefone: +351 21 223 15 59 Fax: +351 21 223 14 41
E-mail: geral@turibolsa.com Website:
http://www.turibolsa.com
Outras Informações:
Clean&Safe - Esta empresa cumpre os requisitos de higiene e
limpeza para prevenção e controlo do vírus COVID-19, de acordo
com as recomendações da Direção Geral da Saúde. Mais
informações em www.visitportugal.com. (link para
https://www.visitportugal.com/pt-pt/node/422183)

Turibolsa, está situada em Sesimbra, a 30 km de Lisboa.
Na nossa agência de "incoming" trabalha pessoal altamente
qualificado, com muitos anos de experiência no setor.
A equipa fala inglês, françês e alemão, temos Guias qualificados
ao vosso dispôr, serviço de rent-a-car, passeios turísticos, etc.

A Walkborder é uma empresa de referencia no ramo de
transportes privados de pessoas e passeios turísticos .
Efetuamos todo o tipo de Tours por toda a Europa embora
estejamos sediados em Lisboa Portugal.

Setúbal
Abreu / Setúbal
Morada: Rua Cláudio Lagrange, 6

Ag. V. Luis Marranita/Sede
2900-324 Setúbal

Telefone: +351 265 547 670 Fax: +351 265 547 679
E-mail: setubal@abreu.pt Website: http://www.abreu.pt
Outras Informações:
Alvará nº: 35/58;
A Agência Abreu foi fundada no Porto em 1840. É o maior
operador turístico de grupos e individuais.
Os balcões Abreu tem um staff multilingue, treinado para os
melhores serviços de incoming e outgoing. São pessoas
experientes capazes de dar sugestões aos mais variados níveis e
com um toque muito pessoal

Morada: R. Ocidental do Mercado, 53 - r/c 2900 - 516
SETÚBAL
Telefone: 265520175 Fax: 26539192
Outras Informações:
Clean&Safe - Esta empresa cumpre os requisitos de higiene e
limpeza para prevenção e controlo do vírus COVID-19, de acordo
com as recomendações da Direção Geral da Saúde. Mais
informações em www.visitportugal.com. (link para
https://www.visitportugal.com/pt-pt/node/422183)

Empresa de Transportes Luisa Todi
Azullis Travel

Morada: Rua Antão Girão, nº. 31

Morada: Rua José Augusto Coelho, 1172925-543 Azeitão

Telefone: +351 265 521 140

Telefone: +351 216 060 458

E-mail: luisa-todi@mail.nete.pt

E-mail: azullistravel@azullis.pt Website:
http://www.azullis.pt

2900 - 229 Setúbal

Outras Informações:
Alvará nº: 2438;

Empório das Viagens-Viagens e Turismo
Morada: Rua Arronches Junqueiro, 95 - r/c 2900-250
Setúbal
Telefone: +351 265 531 480 Fax: +351 265 531 484
E-mail: setubal@bytravel.pt
Outras Informações:
Alvará nº: 2329;

Mil Andanças - Viagens e Turismo, Lda
Morada: Av. Luisa Todi, 121

2900-461 Setúbal

Telefone: +351 265 532 996 Fax: +351 265 539 663
E-mail: geral@mil-andancas.pt Website: http://www.milandancas.pt
Outras Informações:
Alvará nº: 2023;
A Mil Andanças - Viagens e Turismo, iniciou a sua actividade em
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Oásis / Setúbal
Morada: Rua Marquesa do Faial, 4

2900-359 Setúbal

Telefone: +351 265 237 674 Fax: +351 265 532 615
E-mail: setubal@oasistravel.net Website:
http://www.oasistravel.pt

1992. Desde então, para além de comercializar a habitual oferta
turística. Produz também os seus próprios serviços turísticos,
tanto no incoming como no outgoing, privilegiando sempre como
segmentos de importância estratégica o turismo de aventura e o
turismo cultural.

Outras Informações:
Alvará nº: 537/87;

SAL Sistemas de Ar Livre

SSMB - Serv. Intercidades Nacionais &
Internacionais, Lda.

E-mail: sal@sal.pt Website: http://www.sal.pt

Morada: Rua Maria Adelaide Rosado Pinto, 5 - 4
D2900-693 Setúbal
Telefone: +351 91 660 74 50 / 91 720 30 96

Outras Informações:
Registo nº: 5107

Morada: Av.Manuel Maria Portela, 40 - 1ºEsq 2900-478
Setúbal
Telefone: +351 265 227 685

E-mail: portaexpresso@mail.telepac.pt Website:
http://www.portaexpresso.com
A PORTAexpresso Portugal Turismo SSMB lda, é uma Agencia de
viagens de transportes de turismo em Portugal.
Fundada em 1987, opera no mercado português há mais de 30
anos com elevada projeção na área de Transfers, Private Tours e
Business Tours, family tour. Mercado de Incoming e mercados
M.I.C.E.
Organiza atividades de animação turística / tours / e logistica de
pessoas com o serviço aluguer de autocarros, Helicópteros,
Jatos Privados e de charters de aviões comerciais.

SAL é um operador turístico especializado em Passeios Pedestres
em todo o território nacional, destinadas a residentes, visitantes
e turistas nacionais e estrangeiros, preferencialmente em
ambiente natural, e com o claro objectivo de criar felicidade e
partilhar conhecimentos com as pessoas que nelas participam.
Fundada em Abril de 1996, conta com mais de 180 percursos
diferentes por todo o Portugal, desde a descoberta de trilhos
clássicos nas zonas mais conhecidas do território até locais
quase secretos para a prática das caminhadas. Além dos
percursos em ambiente natural dispõe de variados percursos em
ambiente urbano de onde se destaca a cidade de Lisboa, com
dezenas de variadas opções de passeios a pé dentro da marca
“Esta Lisboa que Eu Amo”.
Mantém uma agenda permanente de passeios pedestres, ao fim
de semana, sem necessidade de reserva prévia e dispõe de uma
oferta permanente de programas para grupos, de onde destaca
a marca “Walk in Alentejo”.

de assistência, em vários idiomas.

Além dos passeios a pé, oferece diversos programas de turismo
de natureza e turismo cultural, sempre procurando o mais
autêntico que cada território tem para oferecer.

TripN'ativa

Top Atlântico / Setúbal

Desenvolve programas para estudantes e familias e tem serviços

Morada: Rua Moinho do Frade, 1A loja2910-616 Setúbal

Morada: Av. Luisa Todi, 222 - A

2900-455 Setúbal

Telefone: +351 960 396 729

Telefone: +351 265 540 800 Fax: +351 265 540 809

E-mail: contato@tripnativa.com Website:
https://tripnativa.com/

E-mail: setubal@topatlantico.com Website:
http://www.topatlantico.pt

Outras Informações:
As atividades divulgadas na plataforma são de operadores
cadastrados no Turismo de Portugal, o que trás segurança e
conforto para os aventureiros.
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;

Outras Informações:
- Setúbal II - Praça do Brasil, 1 B - 2900-285 Setúbal
(+351) 265 522 219
(+351) 265 524 640

Aqui Começa sua nova aventura.

E-mail: setúbal.ta@topatlantico.com

O turismo de natureza é sinónimo de relevância e qualidade em
Portugal. Estamos à tua espera para te levar à descoberta do
melhor que a natureza tem para te oferecer.

Alvará nº: 334/80
A Top Atlântico assume-se como a maior agência de viagens a
operar em Portugal, com cerca de 80 balcões espalhados por
todo o país, incluindo Madeira e Açores e cerca de 450 técnicos
especializados. A dimensão alcançada permite a colocação no
mercado dos melhores preços, aliados a uma maior variedade de
produto, sempre conjugados com um serviço de qualidade.

Reserve on-line uma de nossas experiências de aventura de
forma directa e segura, com garantia de qualidade.
A TripN'ativa é uma ferramenta de reservas on-line, disponível
gratuitamente para qualquer utilizador da Internet encontrar
diversas aventuras, de vários operadores turísticos, em um só
lugar.

A Top Atlântico é uma participada da Espírito Santo Viagens,
líder nacional no mercado de viagens e a organização nacional
com maior projecção no exterior a operar no sector da
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Multi aventuras em Portugal continental e ilhas: Passeios
pedestres, escalada, rapel e slide, Montanhismo, passeios de
bicicleta, BTT, segway, 4x4, espeleologia, Surf, windsurf, kitsurf,
esqui aquático, parasailing e wakeboard, rafting, canoagem e
canyoning, parapente, asa delta e balonismo, passeios de
helicóptero, observação de aves, observação de cetáceos... E
muito mais!
Excursões em autocarro com saidas de Portugal: Uma selecção
minuciosa de destinos, transportes e operadores, que vão lhe
proporcionar muita diversão, adrenalina e vida ao ar livre com
preços justos.
Compre on-line e desfrute da vida off-line no melhor estilo.
Expedições de Aventura pelo mundo: Expedições de aventura
pelo mundo seleccionadas com detalhes para que suas férias
sejam realmente inesquecíveis.
Escolha uma aventura pronta, ou fale connosco para uma
experiência exclusiva, com ou sem aéreo, hotel, transporte e
alimentação.
Busque, seleccione e desfrute de sua próxima aventura! ATREVETE?

VMP - Viagens

distribuição turística, composta por mais de 110 balcões
distribuídos por Portugal, Espanha, França, Itália, Reino Unido e
Brasil.

Turiset
Morada: Av. Luísa Todi, 156

2900-451 Setúbal

Telefone: +351 265 541 900 Fax: +351 265 541 901
E-mail: info@turiset.pt Website: http://www.turiset.pt
Outras Informações:
Clean&Safe - Esta empresa cumpre os requisitos de higiene e
limpeza para prevenção e controlo do vírus COVID-19, de acordo
com as recomendações da Direção Geral da Saúde. Mais
informações em www.visitportugal.com. (link para
https://www.visitportugal.com/pt-pt/node/422183)

O PRIVILÉGIO DE SER NOSSO CLIENTE
Somos uma Agência IATA, informatizados com o sistema
GALILEO, o que nos permite dar uma resposta a todos os pedidos
de passagens aéreas, com respectiva emissão de bilhetes, bem
como reserva e pagamento de hotéis quer em Portugal quer no
estrangeiro. Tratamos ainda de passaportes, seguros de viagem,
rent-a-car, reservas de cruzeiros, enfim todos os serviços
inerentes a uma Agência de Viagens. Temos um mini-bus de 9
lugares, com ar condicionado, para serviço de transfers e
circuitos turísticos.

Morada: Avenida de Moçambique, 4 - 3º Esq. 2900-008
Setúbal
Telefone: +351 913 692 758
E-mail: vmp.viagens@gmail.com
Outras Informações:
Clean&Safe - Esta empresa cumpre os requisitos de higiene e
limpeza para prevenção e controlo do vírus COVID-19, de acordo
com as recomendações da Direção Geral da Saúde. Mais
informações em www.visitportugal.com. (link para
https://www.visitportugal.com/pt-pt/node/422183)

VMP - é uma agência de viagens e turismo, sediada na Cidade de
Setúbal, registada no Turismo de Portugal (RNAVT) 6008.
Desenvolvemos a nossa atividade de agentes de viagens,
pautando-nos pelo correto acompanhamento ao cliente nos mais
diversos locais do mundo, tendo em consideração as
necessidades de cada um.

Sintra
A Loja das Viagens

Bestravel / Pero Pinheiro

Morada: Rua João Maria Magalhães Ferraz, Lt 2, Garagem
2 - Bairro de Ouressa 2725-338 Mem Martins
Telefone: +351 917 340 606 Fax: +351 211 454 139

Morada: Av. da Liberdade, 33 R/C Dto 2715-003 Pero
Pinheiro
Telefone: +351 21 967 26 27 Fax: +351 21 967 26 28

E-mail: alojadasviagens@gmail.com Website:
http://alojadasviagens.com/

E-mail: peropinheiro@besttravel.pt Website:
http://www.besttravel.pt

Outras Informações:
Clean&Safe - Esta empresa cumpre os requisitos de higiene e
limpeza para prevenção e controlo do vírus COVID-19, de acordo
com as recomendações da Direção Geral da Saúde. Mais
informações em www.visitportugal.com. (link para
https://www.visitportugal.com/pt-pt/node/422183)
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;

Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;

A BESTRAVEL é a maior rede de Agências de viagens em regime
de franchising, detendo mais de 40 lojas, estrategicamente
instaladas em todo o país.
Procuramos e promovemos o desenvolvimento de mais e
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N'A loja das viagens tratamos de todos os pormenores da sua
viagem, desde a ideia inicial às atividades finais, passando pelo
serviço de guia e transfer exclusivo e privado. Procuramos tornar
cada viagem numa experiência Única.

Boa Maré - Agência de Viagens
Morada: Avª D. Nuno Álvares Pereira, 78-C 2735-146
Cacém
Telefone: +351 21 433 85 40 Fax: +351 21 433 85 49

melhores soluções, mais próximas dos gostos e necessidades
dos consumidores – na imaginação, na qualidade, no sentido
prático e no preço.
A BESTRAVEL só completa a sua missão quando os nossos
clientes regressam a casa 100% satisfeitos.

Carlos Manuel Cardoso Filipe - Agência de Viagens

E-mail: geral@boamare.webside.pt

Morada: Av. Infante D. Henrique, 13 2635-367 Rio de
Mouro
Telefone: +351 21 917 69 72 Fax: +351 21 917 69 74

Outras Informações:
Alvará nº: 2389;

E-mail: vialactea@netcabo.pt
Outras Informações:
Alvará nº: 2337;

Ir e Vir - Agência de Viagens e Turismo, Lda.
Morada: R. Alexandre Herculano, Bl. A -Lj 5 - Quinta Stº
António 2605 - 015 Belas
Telefone: +351 21 431 80 10 Fax: +351 21 431 80 19
Outras Informações:
Alvará nº: 2332;

Morada: Rua da Milharada, Lote D ? Loja B 2745-833
Massamá
Telefone: +351 21 430 75 30 Fax: +351 21 430 75 38
E-mail: massama@besttravel.pt Website:
http://www.besttravel.pt

Queluztur - Agencia de Viagens e Turismo
Morada: Rua Direita de Massamá, 100 A2745-751
Massamá
Telefone: +351 214 300 860 Fax: +351 214 371 266
E-mail: geral@queluztur.pt Website:
http://www.queluztur.pt
Outras Informações:
Clean&Safe - Esta empresa cumpre os requisitos de higiene e
limpeza para prevenção e controlo do vírus COVID-19, de acordo
com as recomendações da Direção Geral da Saúde. Mais
informações em www.visitportugal.com. (link para
https://www.visitportugal.com/pt-pt/node/422183)
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;

Com 18 anos de existência, a QueluzTur está localizada em
Massamá e Queluz, somos uma agência de viagens
independente, logo podemos oferecer os produtos turísticos que
melhor se adequam a cada cliente.

Top Atlântico / Pêro Pinheiro
Morada: Av. da Liberdade, 79 A

J.F.S. - Viagens e Turismo, Unipessoal, Lda.

2715-097 Pêro Pinheiro

Telefone: +351 21 967 63 00 Fax: +351 21 967 00 69
E-mail: pero.pinheiro@topatlantico.com Website:
http://www.topatlantico.pt
Outras Informações:
Alvará nº: 334/80
A Top Atlântico assume-se como a maior agência de viagens a
operar em Portugal, com cerca de 80 balcões espalhados por
todo o país, incluindo Madeira e Açores e cerca de 450 técnicos
especializados. A dimensão alcançada permite a colocação no
mercado dos melhores preços, aliados a uma maior variedade de
produto, sempre conjugados com um serviço de qualidade.

A Top Atlântico é uma participada da Espírito Santo Viagens,
líder nacional no mercado de viagens e a organização nacional
com maior projecção no exterior a operar no sector da
distribuição turística, composta por mais de 110 balcões

Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;

Specialimo, Unipessoal Lda.
Morada: Rua Caixeira nº 5 2715-247 Almargem do Bispo
- Sintra
Telefone: +351 21 755 28 61 Fax: +351 21 962 24 59
E-mail: info@specialimo.com Website:
http://www.specialimo.com
Outras Informações:
Alvará nº: 2847;
Specialimo é especializada no aluguer de viaturas de luxo com
motorista, mini bus e autocarros. Os serviços da Specialimo
incluem meetings e congressos, eventos desportivos, culturais e
religiosos, casamentos, aniversários, festas temáticas,
golfe,tours e transfers a clientes individuais ou grupos.
Apresentamos um serviço de excelência garantido a todos os
clientes um serviço de qualidade pautado pelo conforto,
segurança, descrição, pontualidade e cortesia dos nossos
motoristas devidamente credenciados.

TourismForAll
Morada: Rua Adelino Amaro da Costa nº 14 Loja Ouressa2725-208 Mem-Martins
Telefone: +351 210 114 993 Fax: +351 210 114 999
E-mail: backoffice@tourism-for-all.com Website:
http://www.tourism-for-all.com
Outras Informações:
Clean&Safe - Esta empresa cumpre os requisitos de higiene e
limpeza para prevenção e controlo do vírus COVID-19, de acordo
com as recomendações da Direção Geral da Saúde. Mais
informações em www.visitportugal.com. (link para
https://www.visitportugal.com/pt-pt/node/422183)

A TourismForAll é um Operador Turístico e uma Agência de
Viagens especializada em Turismo Acessível.
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distribuídos por Portugal, Espanha, França, Itália, Reino Unido e
Brasil.

Tribos & Montanhas, Lda.
Morada: Largo do Jogo da Bola, 22715-311 Almargem do
Bispo / Sintra
Telefone: +351 919 074 316
E-mail: geral@tribos.pt Website:
https://www.tribostours.com/

Acreditamos que todas as pessoas deverão ter a oportunidade
de ser turista sem que a sua condição de saúde e os cuidados
que necessita representem barreiras. Acredite também e viaje
connosco, para e em Portugal, sozinho ou acompanhado por
amigos e família, com a garantia de que os nossos serviços
abrangem todas as suas necessidades.
Nós proporcionamos-lhe um Portugal sem barreiras, para que
seja Um Turista Como Qualquer Outro!
Sim, é possível para todos! Pode finalmente descansar com a
sua família! Nós cuidamos de tudo.

Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;

Viva intensamente, viaje...

Wonder Van - Tours & Transfers
Morada: Avenida Doutor Miguel Bombarda, 27
Loja2710-590 Sintra
Telefone: +351 910 225 257
E-mail: wondervvan@gmail.com; hello@wondervan.pt
Website: http://www.wondervan.pt
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;

Wonder Van é uma empresa de animação turística situada em
Sintra e na Ericeira que fornece uma vasta oferta de serviços
entre eles: tours turísticos em carros clássicos, aluguer viaturas
para eventos, transfers em todo o país, carrinhas adaptadas com
cama e muito mais.
Temos como principal objetivo oferecer aos nossos clientes a
melhor experiência possível tanto para quem está a passar férias
ou apenas para aqueles que pretendem dar um passeio.

Transporte Adaptado
Detemos uma vasta frota de viaturas adaptadas com plataforma
eléctrica, transportando 4 cadeiras de rodas em simultâneo e um
veículo para grupos com capacidade para transportar até 8
cadeiras de rodas em simultâneo
Serviço de Cuidados Diários
A nossa prioridade é cuidar de si! Poderá contar com os nossos
serviços em qualquer lugar, a qualquer hora. Deslocamo-nos até
si (Hotel, Tours, Variadas atividades, entre outros)
Reabilitação
E se fosse possível viajar e manter o seu programa de
Reabilitação? Com a TourismForAll é possível, pois dispomos de
todos os equipamentos, apoios e profissionais de saúde
qualificados para o efeito.
Serviços de Saúde
Quem cuida da sua saúde somos nós. Durante a sua estadia em
Portugal, proporcionamos-lhe os mais variados Serviços de
Saúde desde cuidados de enfermagem a reeducação alimentar,
entre outros.
Alojamento
Não conhecemos impossibilidades nem limites. Ao seu dispor
terá sempre uma oferta diversificada de Alojamento, com todas
as condições de segurança e acessibilidade. Podemos ainda,
quando necessário, disponibilizar o alojamento na nossa Unidade
de Cuidados de Reabilitação.
Refeições Especiais
Onde quer que esteja, juntamo-nos à mesa de refeição. Fazemos
e levamos até si refeições preparadas especialmente mediante
as condições necessárias (texturas, consistências, para
diabéticos, celíacos, hipertensos etc).
Visitas, Tours e Experiências
Um conjunto completo de sensações, criado à sua medida!
Temos um extenso leque de actividades e programas, incluindo
Primeiras Experiências de surf, mergulho, passeios a cavalo e
parapente, visitas a monumentos, museus, Oceanário, Planetário
e tours em Lisboa, Sintra, Cascais, Estoril, etc.
A Nossa Equipa: Os nossos profissionais de saúde (Médicos,
Enfermeiros, Fisioterapeutas, Terapeutas Ocupacionais,
Nutricionistas, entre outros) são reconhecidos pela sua ampla
experiência na prestação e cuidados diários e reabilitação.
O Nosso Suporte: É possível prestar acompanhamento, por um
profissional de saúde, nas actividades e experiências,
pontualmente ou pelos períodos que desejar (inclusive por
12/24h).
As Nossas Ajudas Técnicas: Dispomos de todos os produtos de
apoio para que não seja necessário viajar com os mesmos
(cadeiras de rodas e de banho; tábuas de transferência, etc.).
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Viagens e Turismo Planeta Tours, Lda.
Morada: Av. da Industria, 26 - Zona Industrial de São
Carlos 2710-002 Sintra/Mem Martis
Telefone: +351 21 926 73 20 Fax: +351 21 926 73 29
E-mail: info@planetatours.pt Website:
http://www.planetatours.pt
Outras Informações:
Alvará nº: 2150

Vila Franca de Xira
Abreu / Vila Franca de Xira

Bestravel / Vila Franca de Xira

Morada: Av. Combatentes da Grande Guerra, 55
2600-131 Vila Franca de Xira
Telefone: +351 263 280 710 Fax: +351 263 280 719

Morada: Rua Almirante Cândido dos Reis, 143
Vila Franca de Xira
Telefone: +351 263 270 179

E-mail: vfxira@abreu.pt Website: http://www.abreu.pt

E-mail: vfrancaxira@besttravel.pt Website:
http://www.besttravel.pt

Outras Informações:
Alvará nº: 35/58;
A Agência Abreu foi fundada no Porto em 1840. É o maior
operador turístico de grupos e individuais.
Os balcões Abreu tem um staff multilingue, treinado para os
melhores serviços de incoming e outgoing. São pessoas
experientes capazes de dar sugestões aos mais variados níveis e
com um toque muito pessoal

GeoStar / Alverca
Morada: Continente de Alverca, Loja Nº 1 - Estrada
Nacional nº 10, Km 129,62615-140 Alverca
Telefone: +351 219 937 630 Fax: +351 219 937 631
E-mail: alverca@geostar.pt Website:
http://www.geostar.pt

2600-170

Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;

A BESTRAVEL é a maior rede de Agências de viagens em regime
de franchising, detendo mais de 40 lojas, estrategicamente
instaladas em todo o país.
Procuramos e promovemos o desenvolvimento de mais e
melhores soluções, mais próximas dos gostos e necessidades
dos consumidores – na imaginação, na qualidade, no sentido
prático e no preço.
A BESTRAVEL só completa a sua missão quando os nossos
clientes regressam a casa 100% satisfeitos.

Outras Informações:
Registo nº: 1819
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;

GeoStar
onde a viagem começa
A GeoStar é um dos principais operadores de viagens em
Portugal, sendo participada a 50% pelos Grupos RAR e Sonae. A
GeoStar oferece a empresas e particulares um serviço de
aconselhamento de viagens, a qualquer hora e em qualquer
lugar graças a um atendimento especializado e canais dedicados
24h. Integra uma rede de 38 lojas, uma operação Internet
através do www.geostar.pt, dois Business Travel Centers, em
Lisboa e no Porto, e um escritório em Madrid, dimensão que
permite apresentar grande capacidade de resposta aos
crescentes desafios de competitividade desta área de negócios.
Apoiada em evoluídas ferramentas tecnológicas e serviços
inovadores - em conjunto com os seus operadores Sporski,
Takeoff e Megaviagens - a GeoStar apresenta uma proposta de
valor integrada aos seus clientes, assente nos mais elevados
níveis de serviço com as melhores condições de mercado.
A assinatura “Onde a Viagem Começa” reforça a ambição de
liderança e evoca o lado intangível da “viagem”, posicionando a
GeoStar no território emocional do consumidor, ao acreditar que
a viagem começa, onde o desafio, a evasão, o sonho, a vontade
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e o desejo começam.

Madeira
Funchal
2MADEIRA.COM

Abreu / Funchal

Morada: Rua da Carreira, 1029000-042 Funchal

Morada: Rua Dr. João Brito Câmara, 9 Centro Comercial
Dolce Vita, Loja 108 9000-039 Funchal
Telefone: +351 291 205 900 Fax: +351 291 205 909

Telefone: +351 925 281 642
E-mail: info@2madeira.com Website:
https://2madeira.com

E-mail: funchal@abreu.pt Website: http://www.abreu.pt

Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;

Outras Informações:
Abreu Madeira Tecnopolo, Lj. 5 - Cam. da Penteada 9020-105
Funchal Tel: +351) 291 708 460 Fax: +351 291 708 469

A nossa agência de viagens fornece toda a organização de
campos desportivos, treinos 1-2-1, excursões e eventos
desportivos na Madeira. Excelentes instalações desportivas, bom
tempo durante todo o ano e uma equipa profissional tornarão o
seu treino na Madeira inesquecível!

E-mail: tecnopolo@abreu.pt ;

Algarve Tours
Morada: Rua D. Carlos I, 11 B - 2º 9050-041 FUNCHAL
Telefone: 291200800 Fax: 291200822
E-mail: comercial.fnc@algarve-tours.pt Website:
http://www.algarve-tours.pt

Bendix Tours
Morada: R. Velha da Ajuda, 10B 9000-115 FUNCHAL
Telefone: 291700350 Fax: 291764159
E-mail: bendix@bendixtours.com Website:
http://www.bendixtours.com

Ama Viagens
Morada: Núcleo Residencial dos Ilheús Rua Infante
Santo, 4, loja 4 9000-012 FUNCHAL
Telefone: 291745613 Fax: 291744387
E-mail: amaviagens@hotmail.com

Blandy
Morada: Arcadas de São Francisco, Lj 7/8 Rua de S.
Francisco, 20 9000-050 FUNCHAL
Telefone: 291200620 Fax: 291233909
E-mail: travel@blandy.com Website:
http://www.madeiraguide.com

Boa Viagem
Blandy Travel

Morada: Rua D. Carlos I, 19 A 9000-041 FUNCHAL

Morada: Avenida Zarco, 29000-069 Funchal

Telefone: 291223894 Fax: 291223779

Telefone: +351 291 200 620

E-mail: boaviagem@mail.telepac.pt

E-mail: travel@blandytravel.com Website:
http://www.blandytravel.com
Somos uma empresa DMC de gerência familiar, baseada na Ilha

Catedral Tours
Morada: Rua da Sé, 10-12 9000-066 FUNCHAL
Telefone: 291221030 Fax: 291227469

da Madeira.
A agência de viagens Blandy foi criada na Ilha da Madeira em
1958. Atualmente, oferece serviços de organização de viagens
para clientes individuais e empresariais. Mais de 5 décadas de
experiência deram à Blandy Travel uma experiência
incomparável como uma das agências de viagens mais

E-mail: geral@catedraltours.net Website:
http://www.catedraltours.net

Eurofunchal
Morada: Av. do Infante, 58 9004-526 FUNCHAL
Telefone: 291200750 Fax: 291229220
E-mail: sede@euromar-travel.com Website:
http://www.euromar-travel.com

reconhecidas em Portugal e seu parceiro de excelência na

Euromar Travel

gestão de destinos

Morada: Avenida do Infante, 58 9004-526 Funchal Madeira
Telefone: +351 291 200 750 Fax: +351 291 229 220

Bravatour
Morada: Av. Zarco, 14 9000-069 FUNCHAL
Telefone: 291230927 Fax: 291230096

E-mail: sede@euromar-travel.com Website:
http://www.euromar-travel.com
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E-mail: silva.bravatour@netmadeira.com

Coralina - Viagens e Turismo
Morada: CC Monumental Lido, 2º andar Estrada
Monumental 9000-100 FUNCHAL
Telefone: 291776106 Fax: 291766324
E-mail: coralina@netsapo.pt

Eurofunchal - Agência de Viagens, Turismo e
Navegação
Morada: Av. do Infante, 58

9004-526 Funchal

Telefone: +351 291 200 152 Fax: +351 291 229 220
E-mail: sede@euromar-travel.com
Outras Informações:
Alvará nº: 3554;

Feeling Madeira
Morada: Av. Arriaga 75, Marina Shopping Center Store
143 9004-533 Funchal - Madeira
Telefone: +351 916 077 708
E-mail: travel@feelingmadeira.pt Website:
http://www.feelingmadeira.pt
Outras Informações:
Clean&Safe - Esta empresa cumpre os requisitos de higiene e
limpeza para prevenção e controlo do vírus COVID-19, de acordo
com as recomendações da Direção Geral da Saúde. Mais
informações em www.visitportugal.com. (link para
https://www.visitportugal.com/pt-pt/node/422183)
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;

Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;

Não consta da lista de Agências de Viagens da DRTM. EXPIREI
03.12.2013 - AM
A Euromar - Viagens e Turismo está presente no mercado desde
1980, e orgulha-se da posição de destaque que ocupa no
mercado regional, bem como de representar alguns dos mais
importantes Operadores Turísticos Europeus, para além de
manter importantes ligações com algumas das mais prestigiadas
Casas de Incentivos Europeias e Norte Americanas.
Com o objectivo de responder às necessidades dos seus clientes,
a Euromar tem relações privilegiadas com os todas as unidades
hoteleiras da Ilha, bem como um leque diversificado de
fornecedores, criteriosamente seleccionados pela sua
experiência na organização dos mais variados géneros de
eventos.
Os nossos serviços de Receptivo garantem-vos respostas rápidas
a todos os vossos pedidos, e teremos o maior prazer em acolhervos e mostrar-vos o que de melhor a Ilha tem para oferecer.
Para as deslocações na ilha, temos à vossa disposição uma frota
automóvel composta por 5 autocarros de luxo, 1 mini-bus de 16
lugares, 1 mini-bus de 19 lugares e 2 mini-buses de 8 lugares todos eles com ar condicionado; e para quem quiser maior
liberdade e privacidade temos condições preferenciais com
várias empresas de aluguer de automóveis.

Ferraz
Morada: Av. de Zarco, 2-A 9000-069 FUNCHAL
Telefone: 291221700 Fax: 291231490
E-mail: info@agenciaferraz.com Website:
http://www.agenciaferraz.com

Feeling Madeira, um destino de férias com tanto para oferecer!

Good Luck Tours

Festival Tours
Morada: CC Europa - R. Bom Jesus, 8-10 - Loja 8 9050-028
FUNCHAL
Telefone: 291200350 Fax: 291232407
E-mail: festival.tours@mail.telepac.pt

Morada: Rua dos Ferreiros, 11 9000-082 FUNCHAL
Telefone: 291227288 Fax: 291231773
E-mail: info@goodlucktours.com Website:
http://www.goodlucktours.com

Ilha Tours - Madeira

Gustavo & Andreia 1
Morada: Rua 31 de Janeiro, 52 9054-532 FUNCHAL
Telefone: 291206561 Fax: 291206569

Morada: Caminho do Poço Barral 72A9000-292 Funchal /
Madeira
Telefone: +351 291 61 00 72 / 92 62 55 033
E-mail: info@ilha-tours.com Website: http://www.ilhatours.com

João Silvério Pires - Globus
Morada: Av. de Zarco, 20 9001-903 FUNCHAL
Telefone: 291220143 Fax: 291227362

Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;

E-mail: globus@clix.pt

LMTT - Lux Madeira Transports Travel and Tourism
Morada: Rua 2 da Encosta do Pico dos Barcelos, 12
9020-349 Funchal
Telefone: +351 934 879 037

A Ilhatours é uma empresa de lazer turístico em que a sua
principal missão é a prestação de serviços de excelência, através
dos seus produtos de elevada qualidade. Só desta forma
propomo-nos a mantermo-nos num setor de elevada
competitividade como é o sector Turístico na Região Autónoma
da Madeira.

E-mail: reservationsluxmadeira@gmail.com
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;

Assumimos o compromisso de proporcionar o mais alto nível de
qualidade na prestação dos nossos serviços de carater lúdico e
recreativo, como são os passeios em torno de toda a Ilha,
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Gostaríamos de vos apresentar a Lux Madeira, o seu futuro DMC
nesta Ilha Portuguesa da Madeira, mais conhecida como a Pérola
do Atlântico. Foi fundada, recentemente, pelo Sr Rui Castro,
pessoa bastante conhecida no setor dos transportes turísticos há
largos anos. Temos ao nosso serviço profissionais bastante
conceituadas e conhecidas no setor Turístico Nacional e
Internacional, com uma experiência de muitos anos em Hotéis,
DMC’s e Setor Público.
1º - As pessoas sempre em 1º lugar
2º - Estreito relacionamento com os nossos clientes e com os
nossos fornecedores
3º - Liderança na nossa atitude
4º - Qualidade sempre
5º - Desempenho
6º - Inovação
7º - Respeito
8º - Ética

Madeira for You
Morada: Rua do Vale da Ajuda 62/X9000-116 Funchal /
Madeira
Telefone: +351 291 742 308 Fax: +351 291 742 308
E-mail: info@madeiraforyou.eu Website:
http://www.madeiraforyou.eu
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;

transferes desde e para o Aeroporto (de carater privativo e de
luxo), trajetos até levadas e passeios a pé, realizadas no âmbito
da atividade profissional dos colaboradores da respetiva
empresa.

Lido Tours
Morada: Estrada Monumental 284 , centro comercial
Monumental lido loja 18 R/C 9004-541 Funchal
Telefone: +351 291 635 505 Fax: 291762889
E-mail: geral@lido-tours.com Website: http://www.lidotours-travel.com/pt/
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;

Há 20 anos que a Lido Tours é líder das operadoras de excursões
na Ilha da Madeira.
Somos uma empresa local que opera desde 1996 e estamos
orgulhosos de ser uma das mais antigas empresas de turismo
que operam excursões, passeios a pé e todo o tipo de
actividades de lazer na Ilha da Madeira.

Macaronesia Tours
Morada: Estrada do Livramento, 18 9050-223 FUNCHAL
Telefone: 291706220 Fax: 291706229

Madeira Island Vacations
Viagens, Sonhos e Emoções no Arquipélago da Madeira e em
Portugal.
Esperamos por si em Portugal ... mas vamos recebê-lo em
italiano!
Madeira For You é uma das poucas Destination Management
Company (DMC) a operar na Ilha da Madeira e em Portugal
Continental com uma equipa italiana residente. Esta empresa é
fruto de um projeto familiar de sucesso, amor, coragem,
aventura e paixão pelo turismo.
Construímos uma sólida ponte entre dois extraordinários países
da antiga Europa: a Itália e Portugal, como uma união de facto
entre dois amantes que ainda não se conhecem mas que
anseiam pelo momento de se encontrarem.
É nosso objetivo revelar aos nossos clientes o melhor do turismo
nestes dois maravilhosos e multifacetados destinos. O nosso
trabalho é feito por e para pessoas que amam viajar, que se
encontram e que compartilham momentos de lazer, cultura,
desporto etc.
Madeira For You oferece um serviço marcado pelo
profissionalismo, familiaridade, cordialidade, seriedade e
dedicação ao cliente, individual ou grupo. Cada vez mais, o
nosso trabalho cria relações duradoiras.
Para nós a alma do turismo não se esgota na compra e venda de
produtos turísticos ... é uma viagem ao lado dos nossos clientes!

Madeira MTG Travel Agency
Morada: Caminho de Santo António 80, Edifício Gemini,
Bloco B, R/C Fracção W 9020-001 Funchal
Telefone: +351 291 638 866 / 919 191 069
E-mail: geral@mtg-ta.com Website: http://www.mtgta.com/

Morada: Rua das Hortas, 3 9050-024- Funchal / Madeira
Telefone: +351 965 580 269
E-mail: info@madeiraislandvacations.com Website:
http://www.madeiraislandvacations.com
Viaje, rejuvenesça e descanse

Madeira Orchid Travel
Morada: Estrada Monumental,372, Galerias Jardins da
Ajuda, Loja S9000-100 Funchal
Telefone: +351 963 588 072
E-mail: info@madeiraorchidtravel.com Website:
http://www.madeiraorchidtravel.com
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;

Entre a montanha e o mar, descobri neste mundo paradisíaco
um mundo sem fim. Um mundo de descobertas e aventuras, por
qual me apaixonei.
Numa luxuriante Laurissilva onde podemos disfrutar de
maravilhosos passeios em família ou amigos, encontrei a beleza
que escondida nas montanhas de um verde estonteante com um
dos melhores climas do mundo, clima subtropical.
Estes passeios, conhecidos por “Levadas da Madeira”, canais de
irrigação que começaram a serem construídos em 1461, para
irrigação dos terrenos e transporte de água potável para a
população. A maioria das Levadas da Madeira, foram
construídas, escavados pelo homem, à picareta, suspenso com
cordas, um trabalho árduo e perigoso.
O que outrora fora tão duro, é atualmente uma grande forte
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Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;

atração turística, um ex-libris da Ilha da Madeira. Os seus
caminhos oferecem vistas de tirar o fôlego e paisagens
exuberantes, que certamente irão ficar na memória, com novas
perspetivas a cada esquina, novas aventuras e experiência.

Somos uma agência receptora onde o nosso principal objetivo é
proporcionar ao cliente o melhor que a Madeira tem para
oferecer.

Madeira Viagens
Morada: Rua 31 de Janeiro, 85 - Lj D 9050-011 FUNCHAL
Telefone: 291241133 Fax: 291241135
E-mail: madeiraviagens@mail.telepac.pt

Cascatas, lagoas, falésias impressionantes, vales, densas
montanhas verdes que contrastam com o mar azul profundo,
numa incrível flora e fauna únicas do mundo.
Convido a descobrir o paraíso entre a montanha e o mar.

Madeira with Linda
Morada: Estrada Monumental no 5209000-236 Funchal
Telefone: +351 918 959 190

Manuel José
Morada: CC Centromar, loja 16 9000-105 FUNCHAL
Telefone: 291741412 Fax: 291742360

Natura Travel
Morada: C C Monumental Lido, sala 8 - 3º andar 9004-541
FUNCHAL
Telefone: 291775882 Fax: 291762383

Oásis
Morada: Estrada Monumental, 316 - Loja 2 9000-100
FUNCHAL
Telefone: 291703420 Fax: 291766866

E-mail: linda@madeirawithlinda.com Website:
http://www.madeirawithlinda.com
Outras Informações:
Clean&Safe - Esta empresa cumpre os requisitos de higiene e
limpeza para prevenção e controlo do vírus COVID-19, de acordo
com as recomendações da Direção Geral da Saúde. Mais
informações em www.visitportugal.com. (link para
https://www.visitportugal.com/pt-pt/node/422183)

MBtravel / MBtours
Morada: Largo dos Lavradores, 7 9050-032 FUNCHAL
Telefone: 291203950 Fax: 291203959
E-mail: barbosa@mb-travel.com Website: http://www.mbtravel.com

E-mail: madeira@oasistravel.net

Planeta Azul
Morada: Estrada Munumental, 372 Gal. Com. Jardins
d?Ajuda, Loja G 9000-116 FUNCHAL
Telefone: 291765321 Fax: 291765322
E-mail: info@planetaazulmadeira.com

New Travel
Morada: Ed. Coop. Agrícola do Funchal, Bloco A, Loja A
9050-024 FUNCHAL
Telefone: 291202450 Fax: 291202451
E-mail: newtravel@mail.telepac.pt

Positivo Tours
Morada: Rua dos Murças, 59, 1º 9000-058 FUNCHAL

Panorama

Telefone: 291236770 Fax: 291236790

Morada: Rua Dr. João Brito Câmara, 3-A 9001-801
FUNCHAL
Telefone: 291203500 Fax: 291228637

Secol

E-mail: panorama@mail.telepac.pt

Morada: Rua do Gorgulho - C. C. Eden Mar - Loja 18
9000-107 FUNCHAL
Telefone: 291766966 Fax: 291766876

Portugal For You Travel

E-mail: secol.fnc@mail.telepac.pt

Morada: Rua da Alfandega 10, 3°/D 9000-059, Funchal
Telefone: +351 291 742 308 / 920 426 668

Tellus
Morada: Estrada Monumental, 306 9000-100 FUNCHAL
Telefone: 291763174 Fax: 291762767

TMTC-The Madeira Travel Company

E-mail: info@portugalforyou.it Website:
http://www.portugalforyou.it
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Aceita Travellers Cheques;

Morada: Galerias Comerciais Jardins da Ajuda II, lojas T e
U 9004-536 FUNCHAL
Telefone: 291762720 Fax: 291763073

Os únicos com staff italiano em todo o Portugal, na Madeira e no
Porto Santo e a oferecer assistência em tempo real, por telefone
e via Whatsapp !!

Top Atlântico Madeira - Viagens e Turismo, Lda.

A nossa empresa permite-lhe ignorar todos os intermediários,
comunicando-se diretamente conosco, um operador local, com a
garantia de elevados padrões de qualidade e a segurança do

Morada: Av do Mar e das Comunidades Madeirenses, 15
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9000-054 Funchal
Telefone: +351 21 864 67 79 Fax: +351 291 206 201
E-mail: financeira.madeira@topatlantico.com Website:
http://www.topatlantico.com
Outras Informações:
Alvará nº: 3428
A Espírito Santo Viagens tem vindo a desenvolver a área de
receptivo com grande fulgor. No início de 2003, assistiu-se à
fusão das antigas marcas comerciais Top Tours, Space Travel e
JFM Tours, numa única marca Top Atlântico D.M.C. (Destination
Management Company).
Neste momento o receptivo assenta em cinco áreas chave:
Congressos, Desporto, Cruzeiros, Incentivos e Special Interest
Groups

TUI / Funchal
Morada: Rua Imperatriz D. Amélia Edif. Princesa - Loja 0
9000-018 Funchal
Telefone: +351 291 206 100 Fax: +351 291 281 620
E-mail: funchal@tuiviagens.pt Website:
http://www.tuiviagens.pt

Viático Tours
Morada: Caminho do Engenho Velho - Ed. Amparo Fracção D, loja 4 - 9000-260 FUNCHAL
Telefone: 291771025/31 Fax: 291771043

Fundo de Garantia Português renovado todos os anos.
Além disso, fornecemos um Travel Designer dedicado a você
para organizar uma viagem de Luxo e o serviço exclusivo de
Help-line (também via Whatsapp).
Obtivemos o Certificado de 'Clean & Safe Company' do Turismo
de Portugal. Mais um reconhecimento à nossa empresa por seu
compromisso na adoção de medidas de prevenção e segurança
para clientes e colaboradores, conforme solicitado pelo
Ministério da Saúde de Portugal.
Esses são apenas alguns de nossos pontos fortes para os quais
cada vez mais os turistas e agencias de viagens nos escolhem
como parceiro confiável.
A nossa empresa permite-lhe ignorar todos os intermediários,
comunicando-se diretamente conosco, um operador local, com a
garantia de elevados padrões de qualidade e a segurança do
Fundo de Garantia Português renovado todos os anos.
Além disso, fornecemos um Travel Designer dedicado a você
para organizar uma viagem de Luxo e o serviço exclusivo de
Help-line (também via Whatsapp).
Obtivemos o Certificado de 'Empresa Limpa e Segura' do
Conselho de Turismo de Portugal. Mias um reconhecimento à
nossa empresa por seu compromisso na adoção de medidas de
prevenção e segurança para clientes e colaboradores, conforme
solicitado pelo Ministério da Saúde de Portugal.
Esses são apenas alguns de nossos pontos fortes para os quais
cada vez mais os turistas e agencias de viagens nos escolhem
como parceiro confiável.

E-mail: viatico.tours@netc.pt

Páteo das Viagens
Morada: Rua da Queimada de Cima, 28 - 1º, Dtº 9000-065
FUNCHAL
Telefone: 291214488 Fax: 291214480
E-mail: pateotravel@netmadeira.com Website:
http://www.pateotravel.com

Springcar
Morada: Rua D. Carlos I, nº 11-B 1º

9050-041 Funchal

Telefone: +351 291 231 616 Fax: +351 291 232 294
E-mail: henrique@springcar.com Website:
http://www.springcar.com

Tempos Livres
Morada: Rua Serpa Pinto, 47 9000-029 FUNCHAL
Telefone: 291203080 Fax: 291203081
E-mail: temposlivres-travel@netmadeira.com Website:
http://www.tempos-livres-travel.com
Outras Informações:
Registo nº: 3649

Top Atlântico - Madeira
Morada: Av. das Comunidades Madeirenses, 15 9000-054 FUNCHAL
Telefone: (+351) 291 206 200 Fax: (+351) 291 206 250
E-mail: sedeout@topatlantico.pt
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- Av. da Arriaga, 23 - 9000-060 FUNCHAL Tel.: (+351) 291 206
254 Fax: (+351) 291 232 006 E-mail:
arriaga@topatlantico.com - Rua Visconde de Anadia - CCAnadia 9050-020 FUNCHAL Tel.: (+351)291 206 200 Fax: 291 226 376
E-mail: anadia@topatlantico.com - Tecnoponto - Caminho da
Penteada - 9000-390 FUNCHAL Tel.: (+351) 291 723 435 Fax:
(+351) 291 720 050 E-mail: tecnoponto@topatlantico.com - Av.
Dr. Manuel Gregório Pestana Jr., 3 - 9400-171 PORTO SANTO
Tel.: (+351) 291 982 459 Fax: (+351) 291 983 678 E-mail:
p.santo@topatlantico.com

Travel One
Morada: Rua 5 de Outubro, 110

9000-216 FUNCHAL

Telefone: 291707280 Fax: 291752605
E-mail: infos@travelone.pt Website:
http://www.travelone.pt

VanguarTour - Travel & Events, Lda
Morada: Avenida do Infante 66-70 - Edifício Quinta
Avenida 1F 9000-015 Funchal / Madeira
Telefone: +351 291 609 368 Fax: +351 291 609 358
E-mail: vanguartour@vanguartour.com Website:
http://www.vanguartour.com;http://www.bookingB2B.com
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;

Vanguartour Travel & Events Lda" - é uma DMC em Portugal,
especializada em viagens de individuais e de grupo, organização
de eventos privados e serviços de Concierge.
A Vanguartour tem a sua própria frota " VGT Cars" composta por
novos modelos de carros de luxo Mercedes Benz.
Vanguartour dispõe de uma equipa dedicada e qualificada de
profissionais, com mais de 20 anos de experiência em recetivo,
sendo conhecida pela sua seleção criteriosa dos fornecedores e
parceiros em todo o mundo.
A Vanguartour oferece uma ampla gama de serviços em
Portugal, como reservas de hotéis, voos, transfers, excursões,
organização de eventos corporativos, lista de guias qualificados
e licenciados, programas de entretenimento, bilhetes para
eventos locais (concertos, partidas de futebol), assistência no
aeroporto, rent-a-car, moradias de férias diretamente dos
proprietários e / ou agentes imobiliários.
A Vanguartour tem sede em Lisboa e no Funchal. Mas a empresa
oferece serviços em qualquer região de Portugal, incluindo ilhas.
A alta qualidade dos serviços é garantida pela lista,
constantemente atualizada, dos melhores fornecedores e pela
atitude extremamente responsável de uma equipa muito
experiente.
A Vanguartour desenvolveu recentemente a extensão da sua
atividade para países vizinhos - Espanha, França, Marrocos e
também para outros países lusófonos, tal como Brasil e Cabo
Verde.
A Vanguartour é referenciada como uma das líderes de mercado
na organização de eventos MICE em Portugal. Para clientes
corporativos e de negócios, a Vanguartour cria programas
criativos e personalizados que correspondem ao perfil e ao
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orçamento de cada cliente.
O Nosso objetivo é ser altamente eficiente e garantir uma
experiência inesquecível aos clientes da Vanguartour.

Windsor
Morada: Estrada Monumental, 252 9000-100 FUNCHAL
Telefone: 291700600 Fax: 291700622
E-mail: infos@windsortravel.ws Website:
http://www.windsortravel.ws

Ilha da Madeira
Madeira Acessivel By Wheelchair

Pearl of The Atlantic Madeira

Morada: Cam da mãe de Deus ED Costa Azul II, bloco B,
fraçao AN, 3º Piso9125-101 caniço madeira
Telefone: +351 918 133 503

Morada: 9125-170 Caniço

E-mail: info@madeiraacessivelbywheelchair.com Website:
https://www.madeiraacessivelbywheelchair.com
Outras Informações:
Clean&Safe - Esta empresa cumpre os requisitos de higiene e
limpeza para prevenção e controlo do vírus COVID-19, de acordo
com as recomendações da Direção Geral da Saúde. Mais
informações em www.visitportugal.com. (link para
https://www.visitportugal.com/pt-pt/node/422183)

Telefone: +351 965 011 453
E-mail: peroladoatlantico23@gmail.com Website:
http://www.pearloftheatlanticmadeira.com
Pérola do Atlântico Madeira, é uma Agência de Viagens,
organizamos todas as suas férias. Nós cuidamos de seus vôos,
acomodação e suas atividades diárias. Oferecemos-lhe um
serviço privado, personalizado e confortável. Também

Somos uma empresa sediada na Ilha da Madeira, Portugal.
Focamos os nossos serviços nas pessoas com mobilidade
reduzida. O nosso conceito é baseado na constatação das
barreiras físicas com que as pessoas em cadeira de rodas se
deparam diariamente. Desde escadas a passeios altos.

trabalhamos com grupos, desde que sejam organizados.

A nossa função é minimizar essas barreiras e providenciar
serviços de transporte e realização de atividades até agora
difíceis ou mesmo impossíveis para pessoas com dificuldade na
locomoção, como é o caso das levadas. O nosso lema é o
IMPOSSÍVEL SERÁ POSSÍVEL.

Tradicional Madeirense, Canyoning, Mergulho, Parapente,

Ponto de Encontro

Inglês, Espanhol, Francês e Alemão. Trabalhamos com o máximo

Morada: Rua do Ribeirinho 9200-102 MACHICO

profissionalismo, simpatia. Somos uma empresa "amiga". Nossos

Telefone: 291966550 Fax: 291966886

Organizamos Transferes do Aeroporto, excursões de dia inteiro e
meio dia, Visitas ao Jardim, Nascer e Pôr do Sol, Jantar

Coastering, Passeios de Barco, Observação de Golfinhos, tudo a
preços acessíveis. Nós fornecemos serviços em Português,

veículos estão equipados com acesso Wi-Fi gratuito. A satisfação

Turisvaz

do cliente é o motivo da nossa existência!

Morada: Rua da Amargura - C. C. Avenida 9200-085
MACHICO
Telefone: 291962872 Fax: 291965930

RMK Tours

E-mail: turisvaz@mail.telepac.pt Website:
http://www.lusoamerican.com/turisvaz

Morada: Vila Calheta - Apartado 51 9370-133 CALHETA
Telefone: 291823840 Fax: 291823846
E-mail: rmktours@mail.telepac.pt

Turitrans
Morada: R. Dom Francisco Santana Edifício Ventur
9125-031 CANIÇO
Telefone: 291935532 Fax: 291934096
E-mail: turitrans@mail.telepac.pt
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Ilha de Porto Santo
Dunas

Lazermar

Morada: Rua Dr. Nuno Silvestre Teixeira, 46 9400-162
PORTO SANTO
Telefone: 291983088 Fax: 291983091

Morada: R. João Gonçalves Zarco, 66 9400-166 PORTO
SANTO
Telefone: 291983901 Fax: 291984399

E-mail: dunaspt@oninet.pt

Porto e Norte
Arcos de Valdevez
Arcos Tour

Atlas / Arcos de Valdevez

Morada: Prozelo - Arcos de Valdevez

Morada: R. Soares Pereira, 60/62 4970-465 Arcos de
Valdevez
Telefone: +351 258 516 153 Fax: +351 258 516 153

Telefone: +351 925 849 342
E-mail: arcostour@hotmail.com Website:
http://www.arcostour.net

E-mail: arcos@atlas-viagens.pt Website: http://www.atlasviagens.pt

Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;

Outras Informações:
Licença nº: 298/79;

Assistência e transfers a turistas; Programação e assistência a
grupos; Produção de pacotes turísticos; Alojamento e
restauração.

Arouca
Aroucatur
Morada: Rua Abel Botelho, 8 loja B

4540-114 Arouca

Telefone: +351 256 949 709 Fax: +351 256 949 701
E-mail: aroucatur@sapo.pt

Barcelos
Abreu / Barcelos
Morada: Avª. da Liberdade, 47

Avic / Barcelos
4750-312 Barcelos

Morada: Largo da Porta Nova, 30

4750-329 Barcelos

Telefone: +351 253 808 030 Fax: +351 253 808 039

Telefone: +351 253 824 598 Fax: +351 253 823 780

E-mail: barcelos@abreu.pt Website: http://www.abreu.pt

E-mail: agbarcelos@avic.pt Website: http://www.avic.pt

Outras Informações:
Licença nº: 35/58

Outras Informações:
Licença nº: 07/58

Barvitur - Agência de Viagens e Turismo Unipessoal

Best Travel / Barcelos

Morada: Largo dos Capuchinhos, 16 4750-128 Arcozelo /
Barcelos
Telefone: +351 253 824 553 Fax: +351 253 824 552
E-mail: info@barvitur.pt
Outras Informações:
Licença nº: 2066

Morada: Campo 5 de Outubro, 146 4750-274 Barcelos
Telefone: +351 253 774 790 Fax: +351 253 095 306
E-mail: barceloscentro@besttravel.pt Website:
http://www.besttravel.pt
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;

CLA - Creative Life Adventures
Morada: Rua D. António Barroso nº 117/119
Barcelos
Telefone: +351 963 179 574 / 960 232 016

4750-258

A BESTRAVEL é a maior rede de Agências de viagens em regime
de franchising, detendo mais de 40 lojas, estrategicamente
instaladas em todo o país.
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E-mail: cla.creativelifeadventures@gmail.com
Outras Informações:
Clean&Safe - Esta empresa cumpre os requisitos de higiene e
limpeza para prevenção e controlo do vírus COVID-19, de acordo
com as recomendações da Direção Geral da Saúde. Mais
informações em www.visitportugal.com. (link para
https://www.visitportugal.com/pt-pt/node/422183)
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;

A CLA é uma agência de viagens que oferece organizações de
eventos, programas nas áreas do desporto aventura, actividades
de animação turística, trekking, expedições, fins de semana,
caminhadas pedestres, aventuras por terra, ar e água e entre
outras…Os Princípios Essenciais:

Procuramos e promovemos o desenvolvimento de mais e
melhores soluções, mais próximas dos gostos e necessidades
dos consumidores – na imaginação, na qualidade, no sentido
prático e no preço.
A BESTRAVEL só completa a sua missão quando os nossos
clientes regressam a casa 100% satisfeitos.

Conceito Viagens
Morada: Avenida D. Nuno Álvares Pereira, 121 4750-324
Barcelos
Telefone: +351 253 815 340 / 92 749 10 48 Fax: +351
253 815 341
E-mail: geral@conceitoviagens.pt

Helmatur - Agência de Viagens Lda.
Missão
Promover o bem estar e fazer as pessoas felizes
Visão
Ser uma boa referência na qualidade de vida das pessoas
Valores
Aventureiro, apaixonado e espírito de família
O nosso
compromisso é desenvolver vivências que vão deixa-lo rico em
conhecimento e experiências. Viajar apura os sentidos, abre os
horizontes, pinta o seu mundo e desafia os seus limites.

Morada: Av. Paulo Felisberto, Ed. Quinta Nova,
574750-783 Barcelos
Telefone: +351 253 811 430 Fax: +351 253 821 147

Mercado das Viagens
Morada: Av. Alcaides de Faria, nº 131, Lj. 7 4750-106
Barcelos
Telefone: +351 253 067 302 / 914566736
E-mail: barcelos@mercadodasviagens.pt Website:
http://www.mercadodasviagens.pt

Helmartur - Agência de Viagens , Lda.
Morada: Avª. Paulo Felisberto -Edifício Quinta Nova, 57
4750-194 Barcelos
Telefone: +351 253 811 430 Fax: +351 253 821 147
E-mail: info@helmartur.pt

Underground Viagens e Turismo
Morada: Av. D. Nuno Álvares Pereira, 25 - s. 205
4750-324 Barcelos
Telefone: +351 253 093 499
E-mail: geral@undergroundviagens.com

Humus Viagens
Morada: Rua Abade Paes, 21 4750-252 Barcelos
Telefone: +351 253 825 068 / 253 098 045 / 961 671 655
/ 961 468 124 Fax: +351 253 098 045
E-mail: geral@humustravel.com; dmc@humustravel.com
Website: http://www.humustravel.com/
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;

A Humus Travel é uma empresa especializada em viagens de
lazer e negócios que conta com uma equipa de profissionais
especializados com uma abordagem totalmente focada no
cliente, oferecendo sempre os melhores preços do mercado e
serviço de excelência. Em janeiro de 2018 iniciou o projeto de
desenvolvimento da região Minho e Alto Minho oferecendo vários
produtos como tours privados e em grupo nas mais diferentes
cidades do Norte de Portugal, Transfers (aeroporto - hotel | hotel
- hotel | cidade - cidade) e Pacotes Turísticos temáticos.

MS Travel
Morada: Rua D. Afonso, 50, Edf. F - R/C - Lj. 2 4750-222
Arcozelo BCL
Telefone: +351 253 814 085
E-mail: mestre.mstravel@gmail.com
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Braga
4GTS - Destination Management Company

Abreu / Braga

Morada: Rua Óscar Dias Pereira, 40 - Gualtar 4710-081
Braga
Telefone: +351 253 782 101 Fax: +351 253 468 481

Morada: Av. Central, 171

E-mail: info@4-gts.com Website: http://www-4-gts.com
Outras Informações:
Clean&Safe - Esta empresa cumpre os requisitos de higiene e
limpeza para prevenção e controlo do vírus COVID-19, de acordo
com as recomendações da Direção Geral da Saúde. Mais
informações em www.visitportugal.com. (link para
https://www.visitportugal.com/pt-pt/node/422183)
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;

Operador Turístico; Recetivo na Europa; Incoming & Outgoing

Almeida Viagens / Braga
Morada: Rua António Antunes Cabral, Loja 6 4705-160
Braga
Telefone: +351 302 018 520 Fax: +351 253 628 276
E-mail: braga.ferreiros@almeidaviagens.com Website: ht
tp://www.almeidaviagens.com;http://www.porto.almeidaw
eb.com

4710-228 Braga

Telefone: +351 253 200 540 Fax: +351 253 200 549
E-mail: braga@abreu.pt Website: http://www.abreu.pt
Outras Informações:
Abreu / Braga Pr. Dr. José Salgado, Centro Comercial Stª Barbara,
Loja 20 4700-314 Braga Tel: +351 253 209 480 Fax: +351 253
209 489
E-mail: braga2@abreu.pt
Abreu / Braga Parque Loja 114, Qta dos Congregados 4710-427
Braga Tel: +351 253 250 160 Fax: +351 253 250 169
E-mail: bragaparque@abreu.pt
Licença nº: 35/58;
A Agência Abreu foi fundada no Porto em 1840. É o maior
operador turístico de grupos e individuais.
Os balcões Abreu tem um staff multilingue, treinado para os
melhores serviços de incoming e outgoing. São pessoas
experientes capazes de dar sugestões aos mais variados níveis e
com um toque muito pessoal

Atlas - Agência de Viagens e Turismo (Braga)

Outras Informações:
Licença nº: 1506/08;

Morada: Pr. Conde de Agrolongo, 126-A

4704-523 Braga

Telefone: +351 253 203 740 Fax: +351 253 203 749
E-mail: braga@atlas-viagens.pt Website:
http://www.atlas-viagens.pt

Avic / Braga
Morada: R. Gabriel Pereira de Castro, 28 4700-385
Braga
Telefone: +351 253 203 910 Fax: +351 253 823 919

Outras Informações:
Licença nº: 1824;

E-mail: agbraga@avic.pt Website: http://www.avic.pt
Outras Informações:
Licença nº: 07/58;

Barquense / Braga

Bestravel / Braga

E-mail: braga@barquense.com Website:
http://www.barquense.com

Morada: Av. General Norton de Matos, 120 4700-387
Braga
Telefone: +351 253 221 148 Fax: +351 253 221 149

Morada: Av. Central, 33 - C.C. Avenida, Loja 16 B
4700-228 Braga
Telefone: +351 253 203 900 Fax: +351 253 203 908

Somos uma organização de viagens com Agentes em todo o

E-mail: braga@besttravel.pt Website:
http://www.besttravel.pt

Mundo. Estamos em ligação permanente com os principais

Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;

Sistemas Informáticos Internacionais de reservas.
Temos uma equipa experiente e altamente profisional para o

A BESTRAVEL é a maior rede de Agências de viagens em regime
de franchising, detendo mais de 40 lojas, estrategicamente
instaladas em todo o país.

aconselhar em qualquer momento.
Estamos sempre consigo: antes, durante e depois da sua
viagem! - através do nosso serviço de atendimento permanente

Procuramos e promovemos o desenvolvimento de mais e
melhores soluções, mais próximas dos gostos e necessidades
dos consumidores – na imaginação, na qualidade, no sentido
prático e no preço.

e dos nossos agentes/representantes locais no destino, para lhe

A BESTRAVEL só completa a sua missão quando os nossos
clientes regressam a casa 100% satisfeitos.

Viagens.
Na relação custo-benefício, com a Barquense Viagens sobra

resolver qualquer imprevisto relacionado com a sua deslocação.
Qualidade, responsabilidade e menor preço é com a Barquense
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Caravelas 2000 - Agência de Viagens e Turismo
Morada: R. Francisco Sanches, 47

4704-530 Braga

Telefone: +351 253 200 500 Fax: +351 253 611 840 /
253 200 509
E-mail: info@caravela.pt Website: http://www.caravela.pt

Inter Braga
Morada:
https://www.facebook.com/aluguerdeautocarrosembraga
Telefone: +351 939 851 390
E-mail: geral@interbraga.eu Website:
https://www.interbraga.eu/
A Inter Braga é uma agência de viagens jovem e dinámica.

sempre o benefício.
Aluguer de Autocarros de Turismo - Frota Própria.
- Aluguer de automóveis com/sem condutor;
- Excursões próprias no país e para o estrangeiro;
- Viagens de avião, comboio e autocarro;
- Viagens para Feiras e Congressos Internacionais;
- Cruzeiros em todo o mundo;
- Programas de férias para todo o mundo;
- Organização de Congressos e Incentivos para empresas;
- Organização de Viagens para grupos;
- Viagens especiais para Estudantes/Finalistas;
- Viagens especiais para Lua-de-Mel...

Bestravel / Braga Ferreiros
Morada: Rua Cidade do Porto, 2014705-086 Braga

Possui frota de autocarros e oferece aos seus clientes excelentes

Telefone: +351 253 690 545 Fax: +351 253 690 783

programas de viagem, tanto nacionais como internacionais.

E-mail: bragaferreiros@besttravel.pt Website:
http://www.bestravel.pt

Rumo Norte - Tours e Viagens
Morada: Rua Conselheiro Lobato, 480 A4705-089 Braga

Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;

Telefone: +351 253 257 307
E-mail: braga@rumonorte.pt Website:
http://www.rumonorte.pt
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;

A Rumo Norte – Tours e Viagens é a resposta à crescente
procura de ofertas turísticas “out of the box”. Somos uma
agência diferenciadora pela aposta na transparência, variedade
e oferta personalizada. Especializados em grupos, turismo para
eventos e turismo em Portugal, a Rumo Norte - Tours e Viagens
ajuda-o a tornar as suas férias inesquecíveis. Somos viajantes,
somos sonhadores, somos apaixonados por Turismo!

Top Atlântico / Braga
Morada: Rua Justino Cruz CC Sta Bárbara, Loja 17
4700-314 Braga
Telefone: +351 253 200 610 Fax: +351 253 200 619
E-mail: braga.ta@topatlantico.com Website:
http://www.topatalntico.com
Outras Informações:
Licença nº: 334/80
A Top Atlântico assume-se como a maior agência de viagens a
operar em Portugal, com cerca de 80 balcões espalhados por
todo o país, incluindo Madeira e Açores e cerca de 450 técnicos
especializados. A dimensão alcançada permite a colocação no
mercado dos melhores preços, aliados a uma maior variedade de
produto, sempre conjugados com um serviço de qualidade.

A Top Atlântico é uma participada da Espírito Santo Viagens,
líder nacional no mercado de viagens e a organização nacional
com maior projecção no exterior a operar no sector da
distribuição turística, composta por mais de 110 balcões
distribuídos por Portugal, Espanha, França, Itália, Reino Unido e
Brasil.

A BESTRAVEL é a maior rede de Agências de viagens em regime
de franchising, detendo mais de 40 lojas, estrategicamente
instaladas em todo o país.
Procuramos e promovemos o desenvolvimento de mais e
melhores soluções, mais próximas dos gostos e necessidades
dos consumidores – na imaginação, na qualidade, no sentido
prático e no preço.
A BESTRAVEL só completa a sua missão quando os nossos
clientes regressam a casa 100% satisfeitos.

GeoStar / Braga
Morada: Zona Comercial Stª Bárbara, Loja 15 Rua Dr.
Justino Cruz, 1144700-314 Braga
Telefone: +351 253 206 280 Fax: +351 253 206 281
E-mail: braga@geostar.pt Website:
http://www.geostar.pt
Outras Informações:
Registo nº: 1819
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;

GeoStar
onde a viagem começa
A GeoStar é um dos principais operadores de viagens em
Portugal, sendo participada a 50% pelos Grupos RAR e Sonae. A
GeoStar oferece a empresas e particulares um serviço de
aconselhamento de viagens, a qualquer hora e em qualquer
lugar graças a um atendimento especializado e canais dedicados
24h. Integra uma rede de 38 lojas, uma operação Internet
através do www.geostar.pt, dois Business Travel Centers, em
Lisboa e no Porto, e um escritório em Madrid, dimensão que
permite apresentar grande capacidade de resposta aos
crescentes desafios de competitividade desta área de negócios.
Apoiada em evoluídas ferramentas tecnológicas e serviços
inovadores - em conjunto com os seus operadores Sporski,
Takeoff e Megaviagens - a GeoStar apresenta uma proposta de
valor integrada aos seus clientes, assente nos mais elevados

2013 Turismo de Portugal. Todos os direitos reservados.
info@visitportugal.com

116/160

níveis de serviço com as melhores condições de mercado.
A assinatura “Onde a Viagem Começa” reforça a ambição de
liderança e evoca o lado intangível da “viagem”, posicionando a
GeoStar no território emocional do consumidor, ao acreditar que
a viagem começa, onde o desafio, a evasão, o sonho, a vontade
e o desejo começam.

Nova América - Viagens e Turismo, Lda.
Morada: Av. Norton de Matos, 27

4700-387 Braga

Telefone: +351 253 208 300 Fax: +351 253 208 301
E-mail: geral@nova-america.pt Website: http://www.novaamerica.pt
Outras Informações:
Licença nº: 1985

The Tourists' Affairs
Morada: Rua Justino Cruz, 152 - 2º andar, sala 7
4700-314 Braga
Telefone: +351 927 505 570 / 927 504 494
E-mail: mail@thetouristsaffairs.com Website:
http://www.thetouristsaffairs.com
Outras Informações:
Registo nº: 5152
À excepção das tours pedonais, todas as visitas são
privadas. Também com excepção às visitas pedonais, as visitas
incluem transporte em confortáveis viaturas Mercedes, com
todos os padrões de luxo que se podem exigir a este tipo de
serviço, com wi-fi a bordo e água fresca gratuita.

Venha connosco, seja minhoto, seja português e apaixone-se
pelo nosso Verde...
...tenha um affair!.
Nascido da vontade de uma arqueóloga e de um arquiteto, The
Tourists’ Affairs, orgulha-se das suas raízes e propõe-lhe um
programa alternativo. Veja Portugal e conheça os seus recantos,
tradições e segredos pelos olhos de quem aqui cresceu.
Perca-se no tempo, nas histórias e nos lugares.
Junte-se a nós para um passeio, apaixone-se à mesa, do café, da
tasca ou do restaurante, porque o Minho também é sabor.
Viaje sempre no conforto de um ambiente altamente
personalizado e entre na aventura...
...tenha um affair!.

V.A. Tour Operador
Morada: Largo Sra-a-Branca, 54 - Loja 15 4710-443 Braga
Telefone: +351 253 206 660 Fax: +351 253 206 669
E-mail: geral@vatouroperador.com Website:
http://www.vatouroperador.com
Outras Informações:
Clean&Safe - Esta empresa cumpre os requisitos de higiene e
limpeza para prevenção e controlo do vírus COVID-19, de acordo
com as recomendações da Direção Geral da Saúde. Mais
informações em www.visitportugal.com. (link para
https://www.visitportugal.com/pt-pt/node/422183)
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Fundada em 1991, a Agência de Viagens Vale do Ave iniciou a
sua atividade com apenas um autocarro para transportes
ocasionais.
De 1993 a 2004, a empresa alargou a sua frota de uma para
dezanove viaturas e o número de profissionais passou de três
para vinte.
Entre 2004 e 2012 houve um período de franco crescimento, a
Agencia de Viagens Vale do Ave fez um investimento na compra
de mais de 55 veículos novos, o numero de Recursos Humanos
continuou a aumentar, sendo atualmente mais de cem
profissionais.
Em 2015, devido ao seu volume de negócios a V.A Tour
Operador torna se independente da Agencia de Viagens Vale do
Ave.
O crescimento sustentado, aliado a certificação e acreditação do
produto, tornou a empresa numa das melhores, no bem estar
prestado aos clientes.

Bragança
Abreu / Bragança

Best Travel / Bragança

Morada: Avenida Dr. Francisco Sá Carneiro, 169
5300-252 Bragança
Telefone: +351 273 302 400 Fax: +351 273 302 409

Morada: Av. Dr Francisco Sá Carneiro, EDF Montesinho,
LJ 77AD 5300-252 Bragança
Telefone: +351 273 402 690 Fax: +351 273 402 690

E-mail: braganca@abreu.pt

E-mail: braganca@besttravel.pt Website:
http://www.besttravel.pt

Outras Informações:
Licença nº: 35/58;

Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;

A BESTRAVEL é a maior rede de Agências de viagens em regime
de franchising, detendo mais de 40 lojas, estrategicamente
instaladas em todo o país.
Procuramos e promovemos o desenvolvimento de mais e
melhores soluções, mais próximas dos gostos e necessidades
dos consumidores – na imaginação, na qualidade, no sentido
prático e no preço.
A BESTRAVEL só completa a sua missão quando os nossos
clientes regressam a casa 100% satisfeitos.

Carrazeda de Ansiães
Nordestina - Viagens e Turismo, Lda.
Morada: Rua Dr. José A. Marques, 88 5140-071
Carrazeda de Ansiães
Telefone: +351 278 616 741 Fax: +351 278 616 741
E-mail: nordestina@clix.pt
Outras Informações:
Licença nº: 1875;
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Castelo de Paiva
Global Destinos
Morada: Rua Emidio Navarro, 33 r/c Esq. – Sobrado
4550-126 -Castelo de Paiva
Telefone: +351 256 941 089
E-mail: geral@globaldestinos.pt Website:
http://www.globaldestinos.pt
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;

A Global Destinos é uma agência de viagens recente, fundada
em 2008 por uma equipa com experiência a nível de agências de
viagens. Esta equipa está perfeitamente habilitada para dar um
aconselhamento capaz para todos os destinos, sejam eles de
férias, lua de mel, negócios, grupos, incentivos, avião, hotéis,
pousadas, turismo aventura, religioso, desportivo, alugueres
autocarro, rentacar, etc.
Temos hoje ao seu dispor três agências localizadas em Castelo
de Paiva - Alpendurada e Arouca. Estamos a apostar numa
imagem avançada com um grande incremento de novas
tecnologias. Para isso lançamos o novo site da Global Destinos,
que foi totalmente remodelado, onde poderá encontrar toda a
informação necessária como se estivesse com um dos nossos
colaboradores na sua presença, para além de poder reservar
comodamente a sua vigem fechando todo o processo de inicio
ao fim.
Conte connosco para a sua próxima viagem na Global Destinos.

Espinho
Abreu / Espinho

Aerosoltur

Morada: Rua 19, nº 459 4500-256 Espinho

Morada: Rua 26, nº. 667

Telefone: +351 22 733 08 50 Fax: +351 22 733 08 59

Telefone: +351 22 734 53 02 Fax: +351 22 734 50 29

E-mail: espinho@abreu.pt Website: http://www.abreu.pt

E-mail: aerosoltur@mail.pt Website:
http://www.aerosoltur.com

Outras Informações:
Licença nº: 35/58;

4500-282 Espinho

Outras Informações:
Licença nº: 474/85;

Oceano Azul
Morada: Rua 26 nº 959 4500-285 Espinho

TVE - Turismo e Viagens de Espinho

Telefone: +351 227 356 153 Fax: +351 227 320 123

Morada: Rua 25, 409 (Mercado Municipal de Espinho)
4500-281 Espinho
Telefone: +351 234 043 920 / 930 685 697

E-mail: geral@oceanoazul.pt Website:
http://www.oceanoazul.pt
Outras Informações:
Clean&Safe - Esta empresa cumpre os requisitos de higiene e
limpeza para prevenção e controlo do vírus COVID-19, de acordo
com as recomendações da Direção Geral da Saúde. Mais
informações em www.visitportugal.com. (link para
https://www.visitportugal.com/pt-pt/node/422183)

Somos Uma Agência de viagens, temos autocarros próprios para
circuitos em Portugal ou Europa, fazemos incoming em Portugal
e na Europa com os demais derivados serviços a nivel de
Turismo. Estamos no Turismo há 20 anos, nossa prioridade
qualidade e segurança.

E-mail: tve.inatel@sapo.pt
Outras Informações:
Clean&Safe - Esta empresa cumpre os requisitos de higiene e
limpeza para prevenção e controlo do vírus COVID-19, de acordo
com as recomendações da Direção Geral da Saúde. Mais
informações em www.visitportugal.com. (link para
https://www.visitportugal.com/pt-pt/node/422183)
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;

Somos a primeira e única loja franchisada INATEL em Portugal.
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Esposende
Avic / Esposende
Morada: R. 1º de Dezembro, 7

4740-226 Esposende

Telefone: +351 253 961 250 Fax: +351 253 961 154
E-mail: agesposende@avic.pt Website:
http://www.avic.pt
Outras Informações:
Licença nº: 07/58;

Fafe
FafeTravel

Fafetur- Sociedade de Turismo de Fafe, Lda

Morada: Praça Mártires do Fascismo, 474820 - 146 Fafe

Morada: Praça 25 de Abril, 232 4820-142 Fafe

Telefone: +351 253 498 066

Telefone: +351 253 490 500 Fax: +351 253 490 509

E-mail: geral@fafetravel.pt Website:
http://www.fafetravel.pt

E-mail: info@fafetur.com Website:
http://www.fafetur.com

Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;

Outras Informações:
Licença nº: 1852

Na FafeTravel organizamos todo o tipo de viagens para qualquer
destino ao seu gosto e medida.

A Fafetur sediada em Fafe há 35 anos e com experiência na
atividade do turismo há mais de 40 anos, tanto no mercado
nacional quanto internacional.

Procuramos e promovemos o desenvolvimento de mais e
melhores soluções, mais próximas dos gostos e necessidades
dos nossos clientes. Na imaginação, na qualidade, no sentido
prático e no preço.
Estamos ao seu dispor por forma a tornar real as suas férias de
sonho, desde uma escapadinha em Portugal, um shortbreak na
Europa, às melhores estâncias de neve e resorts de praia,
viagens de aventura, viagens de negócios, basicamente viagens
à sua escolha e medida.

Conhecemos a maioria dos produtos e /ou roteiros que
vendemos, por isso estamos aptos a aconselhá-lo da forma mais
sensata sem prejuízo do seu conforto e proveito das suas
viagens.
É por isso, e porque sabemos que o sua próxima viagem é
sempre a mais importante, que esperamos poder colaborar
consigo e ajudá-lo a planeá-la com nossos conhecimentos.

Visite-nos!

NViagens
Morada: Rua Monsenhor Vieira de Castro, 117 Loja
4820-279 Fafe
Telefone: + 351 253 504 623 Fax: + 351 253 504 623
E-mail: geral@nviagens.pt Website:
http://www.nviagens.pt
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;

Agência de Viagens no mercado desde Janeiro de 2011. Uma
agência de confiança para o cliente, que preza pela simpatia no
atendimento e pelo profissionalismo.
Temos como principal objetivo a satisfação dos clientes em
relação aos nossos serviços. Somos Consultores de Viagens e
trabalhamos todos os dias para proporcionar ao nosso cliente as
melhores ofertas, sem descurar a qualidade.
A NViagens, é especialista em todo o tipo de viagens, para os
mais diversos destinos.
Consulte-nos!
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Felgueiras
Abreu / Felgueiras

Crazy Tours Viagens

Morada: Pr. da Comunidade Lusíada, Lote 10 B
4610-115 Felgueiras
Telefone: +351 255 310 640 Fax: +351 255 310 649

Morada: Rua A. Garibali, 114610-224 Felgueiras

E-mail: felgueiras@abreu.pt Website:
http://www.abreu.pt

Telefone: +351 255 481 203 / 969 530 338
E-mail: crazytoursviagens@gmail.com;
geral@crazytours.pt
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;

Outras Informações:
Licença nº: 35/58;

GeoStar / Felgueiras
Morada: Centro Comercial ContinenteRua Professor
Joaquim Barros Leite4610-211 Felgueiras
Telefone: +351 255 310 490 Fax: +351 255 310 491

Crazy Tours pretende ser a sua agência de viagens em
Felgueiras. Trabalhamos arduamente e com profissionalismo
todos os dias, para alcançar esse objetivo. Conte connosco, nós
contamos com você. Estamos consigo onde você quiser estar.

Outras Informações:
Regiosto nº 1819
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;

Somos uma equipa de profissionais qualificados, com uma vasta
experiência e todo o conhecimento necessário para abordar
positivamente os projectos dos nossos clientes. Prestamos
serviços desde os usuais pacotes de férias até ao mais
aventureiro e original destino, passando por feiras
internacionais, férias temáticas, reservas em hotéis em todo
mundo, grupos, cruzeiros, convenções, rent a car, etc..

GeoStar
onde a viagem começa

A Crazy Tours está inserida num dos maiores grupos de gestão
turística português, o Grupo Airmet, com mais de 370 agências
associadas.

E-mail: felgueiras@geostar.pt Website:
http://www.geostar.pt

A GeoStar é um dos principais operadores de viagens em
Portugal, sendo participada a 50% pelos Grupos RAR e Sonae. A
GeoStar oferece a empresas e particulares um serviço de
aconselhamento de viagens, a qualquer hora e em qualquer
lugar graças a um atendimento especializado e canais dedicados
24h. Integra uma rede de 38 lojas, uma operação Internet
através do www.geostar.pt, dois Business Travel Centers, em
Lisboa e no Porto, e um escritório em Madrid, dimensão que
permite apresentar grande capacidade de resposta aos
crescentes desafios de competitividade desta área de negócios.

A Crazy Tours, faz tudo para que tenha uma Excelente viagem.
Estamos ao dispor na organização das melhores conquistas da
sua vida.

Apoiada em evoluídas ferramentas tecnológicas e serviços
inovadores - em conjunto com os seus operadores Sporski,
Takeoff e Megaviagens - a GeoStar apresenta uma proposta de
valor integrada aos seus clientes, assente nos mais elevados
níveis de serviço com as melhores condições de mercado.
A assinatura “Onde a Viagem Começa” reforça a ambição de
liderança e evoca o lado intangível da “viagem”, posicionando a
GeoStar no território emocional do consumidor, ao acreditar que
a viagem começa, onde o desafio, a evasão, o sonho, a vontade
e o desejo começam.

Gondomar

2013 Turismo de Portugal. Todos os direitos reservados.
info@visitportugal.com

121/160

Abreu / Gondomar

At Porto Incoming Tourism, Unipessoal, Lda.

Morada: Largo de Santo António, 101 (Souto) 4420-307
Gondomar
Telefone: +351 22 466 37 80 Fax: +351 22 466 37 89

Morada: Rua das Flores, 78 4510-274 São Pedro da Cova

E-mail: gondomar@abreu.pt Website:
http://www.abreu.pt
Outras Informações:
Licença nº: 35/58;

ATTTurismo - Viagens e Turismo

Telefone: +351 934 304 455
E-mail: info@atporto.eu Website: http://www.atporto.eu
Outras Informações:
Clean&Safe - Esta empresa cumpre os requisitos de higiene e
limpeza para prevenção e controlo do vírus COVID-19, de acordo
com as recomendações da Direção Geral da Saúde. Mais
informações em www.visitportugal.com. (link para
https://www.visitportugal.com/pt-pt/node/422183)

Morada: Rua Dr. Oliveira Lobo, 1344510-552 Fanzeres
Telefone: +351 965 069 640
E-mail: info@attturismo.com Website:
http://www.attturismo.com
Outras Informações:
Clean&Safe - Esta empresa cumpre os requisitos de higiene e
limpeza para prevenção e controlo do vírus COVID-19, de acordo
com as recomendações da Direção Geral da Saúde. Mais
informações em www.visitportugal.com. (link para
https://www.visitportugal.com/pt-pt/node/422183)
Empresa especializada no transporte privado de:
Individuais ou de pequenos grupos ligados ao Turismo de
Negócios, Reuniões, Incentivos e Congressos
Transfers individuais
Pequenos grupos ligados ao Turismo de Lazer e Cultural
Executamos serviços à medida (Tailor Made)

A At Porto é uma empresa que visa ajudar a promoção do
Turismo em Portugal.
O desenvolvimento da área do Turismo tem vindo a ser uma
evidência no nosso país, e a divulgação da riqueza cultural,
paisagística e gastronómica torna-se não só uma necessidade
como um dever para que cada vez mais haja um Turismo de
qualidade distribuído por todo o território nacional. O objetivo é
que a oferta turística em Portugal se distinga pela harmonia
entre a quantidade e a qualidade. Temos à disposição um
conjunto de ofertas que vão de encontro às necessidades das
pessoas individualmente ou em grupo.
A criação de momentos de puro lazer e prazer que proporcionam
felicidade às pessoas faz parte da nossa função.

A ATTTurismo destaca-se no segmento de Tours privados de
Excelência, com profissionais qualificados e viaturas de gama
alta que lhe proporcionam a descoberta de um País com um
vastíssimo Património em absoluto conforto, segurança e êxtase!

A elaboração de passeios turísticos com o aluguer de autocarros
ou carros, a marcação de cruzeiros no Douro, de visitas, de
locais para eventos e a organização de atividades que podem ir
dos mais jovens aos mais sábios é o que nós sabemos fazer com
alegria, paixão e profissionalismo. Connosco "os sonhos tornamse realidade".

Viagens Gondomar

Inácio

Morada: Rua 5 de Outubro, 1324420-086 Gondomar

Morada: Av. Dr. Domingos Gonçalves Sá, 284 Loja R Ap.15 4436-909 Rio Tinto
Telefone: 224854430 Fax: 224856210

Telefone: +351 223 292 200 Fax: +351 223 292 200
E-mail: viagensgondomar@hotmail.com Website:
http://www.viagensgondomar.pt
Outras Informações:
Clean&Safe - Esta empresa cumpre os requisitos de higiene e
limpeza para prevenção e controlo do vírus COVID-19, de acordo
com as recomendações da Direção Geral da Saúde. Mais
informações em www.visitportugal.com. (link para
https://www.visitportugal.com/pt-pt/node/422183)
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;

E-mail: viagens@avsouto.com Website:
http://www.viagensinacio.com
Uma Agência de Viagens com uma estrutura simples e dinâmica,
que suportada pelas melhores tecnologias e ferramentas seja
capaz de dar resposta rápida às solicitações dos nossos clientes
e mantendo um elevado nível de satisfação dos mesmos.

No mercado de Gondomar desde 2005, decidimos ao fim de 10
anos criar uma marca própria, renovada, ligada ao maior grupo
de agências de viagem independentes GEA.
Assim, tornamo-nos numa agência jovem, dinâmica, livre, onde
os clientes estão em lugar de destaque, personalizados com
seriedade e profissionalismo que nos distingue e onde tornamos
os seus sonhos em realidade!
O Céu é o nosso Limite
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Guimarães
Abreu / Guimarães
Morada: Avª. D. João IV, 432

Alfatur - Viagens e Turismo
4810-533 Guimarães

Telefone: +351 253 421 880 Fax: +351 253 421 889
E-mail: guimaraes@abreu.pt Website:
http://www.abreu.pt
Outras Informações:
VIAGENS ABREU SA - Guimarães Shopping
Guimarães Shopping, Loja 107/108 4835-075 Guimarães
tel: 253079120
fax: 253079129
e-mailguimaraesshopping@abreu.pt
https://www.abreu.pt

VIAGENS ABREU SA - Espaço Guimarães
CC Espaço Guimarães Lj. 0.21 - EN206 Rua 25 de Abril, Qtª Ardão
4835-400 Guimarães
tel: 253539940
Fax: 253539949
e-mail: espacoguim@abreu.pt
https://www.abreu.pt

A Agência Abreu foi fundada no Porto em 1840. É o maior
operador turístico de grupos e individuais.
Os balcões Abreu tem um staff multilingue, treinado para os
melhores serviços de incoming e outgoing. São pessoas
experientes capazes de dar sugestões aos mais variados níveis e
com um toque muito pessoal

Morada: Rua de S. Gonçalo, 1147 - Edif.de S.Gonçalo
4810-526 Guimarães
Telefone: +351 253 423 590 Fax: +351 253 423 599
E-mail: alfatur@alfatur.webside.pt

Bestravel / Guimarães
Morada: Espaço Guimarães - Centro Comercial Lj. 29.A R. 25 Abril, nº 210 - Silvares 4835-400 Guimarães
Telefone: +351 253 539 439
E-mail: guimaraes@besttravel.pt Website:
http://guimaraes.bestravel.pt/
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;

A BESTRAVEL é a maior rede de Agências de viagens em regime
de franchising, detendo mais de 40 lojas, estrategicamente
instaladas em todo o país.
Procuramos e promovemos o desenvolvimento de mais e
melhores soluções, mais próximas dos gostos e necessidades
dos consumidores – na imaginação, na qualidade, no sentido
prático e no preço.
A BESTRAVEL só completa a sua missão quando os nossos
clientes regressam a casa 100% satisfeitos.

Club AF Santos Turismo

Almeida Viagens / Guimarães
Morada: Av. D. João IV, 183 loja 2

4810-531 Guimarães

Telefone: +351 253 535 079 Fax: +351 253 547 302
E-mail: guimaraes.centro@almeidaviagens.com Website:
http://www.almeidaviagens.com;http://www.porto.almeid
aweb.com
Outras Informações:
Licença nº: 1506/08;

Break Free Adventours
Morada: Avenida Alberto Sampaio, 350 - sala 1 - 1º
andar4810-250 Guimarães
Telefone: +351 91 379 18 08
E-mail: info@breakfreeadventours.com Website:
http://www.breakfreeadventours.com
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;

Morada: Rua de Penassol, 119 - Fermentões 4800-179
Guimarães
Telefone: +351 912 006 424
E-mail: geral@clubaf.com Website:
http://www.clubaf.com
Outras Informações:
Clean&Safe - Esta empresa cumpre os requisitos de higiene e
limpeza para prevenção e controlo do vírus COVID-19, de acordo
com as recomendações da Direção Geral da Saúde. Mais
informações em www.visitportugal.com. (link para
https://www.visitportugal.com/pt-pt/node/422183)
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;

O Club AF Santos é uma agência de viagens direcionada,
maioritariamente, para as viagens de grupo no âmbito de
programas de Turismo Educativo. Oferecemos uma vasta oferta
de destinos e produtos inseridos em programas personalizados e
acompanhados por profissionais Club AF.

GeoStar / Guimarães
Morada: Alameda D. Mariano Felgueiras, Loja
1124810-108 Guimarães
Telefone: +351 253 100 010 Fax: +351 253 515 050
E-mail: guimaraes@geostar.pt Website:
http://www.geostar.pt
Outras Informações:
Registo nº: 1819
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;

Gomes Alves
Morada: R. de Gil Vicente, 66

4800-151 Guimarães

Telefone: +351 253 422 660 Fax: +351 253 422 669
E-mail: BOOKING@GA-TRAVEL.COM Website:
http://www.ga-travel.com
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;
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Mercado das Viagens / Guimarães
GeoStar
onde a viagem começa
A GeoStar é um dos principais operadores de viagens em
Portugal, sendo participada a 50% pelos Grupos RAR e Sonae. A
GeoStar oferece a empresas e particulares um serviço de
aconselhamento de viagens, a qualquer hora e em qualquer
lugar graças a um atendimento especializado e canais dedicados
24h. Integra uma rede de 38 lojas, uma operação Internet
através do www.geostar.pt, dois Business Travel Centers, em
Lisboa e no Porto, e um escritório em Madrid, dimensão que
permite apresentar grande capacidade de resposta aos
crescentes desafios de competitividade desta área de negócios.
Apoiada em evoluídas ferramentas tecnológicas e serviços
inovadores - em conjunto com os seus operadores Sporski,
Takeoff e Megaviagens - a GeoStar apresenta uma proposta de
valor integrada aos seus clientes, assente nos mais elevados
níveis de serviço com as melhores condições de mercado.
A assinatura “Onde a Viagem Começa” reforça a ambição de
liderança e evoca o lado intangível da “viagem”, posicionando a
GeoStar no território emocional do consumidor, ao acreditar que
a viagem começa, onde o desafio, a evasão, o sonho, a vontade
e o desejo começam.

Guimarães Viagens
Morada: Rua da Rainha, 40 r/c4800-431 Guimarães
Telefone: +351 253 554 504 Fax: +351 253 547 222
E-mail: geral@guimaraesviagens.com Website:
http://www.guimaraesviagens.com
Outras Informações:
Guimarães Viagens - Loja 2
Rua Calouste Gulbenkian, 427
4800-534 Guimarães
Tel: +351 253 554 228/9
Fax: +351 253 554 230
geral2@guimaraesviagens.com
www.guimaraesviagens.com
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;

Morada: Rua Dr. Avelino Germano, 10 4800-150
Guimarães
Telefone: +351 253 189 128
E-mail: guimaraes@mercadodasviagens.pt Website:
http://www.mercadodasviagens.pt
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;

Quality Tours
Morada: Largo Martins Sarmento, 89 r/c esq.4800-432
Guimarães
Telefone: +351 253 527 144 Fax: 351 253 527 146
E-mail: geral@qualitytours.pt Website:
http://www.qualitytours.pt
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;

A Quality Tours, Viagens e Turismo é uma agência recetiva com
sede em Guimarães, Berço da Nacionalidade Portuguesa, local
emblemático e cheio de simbologia.
A Quality Tours tem como missão organizar viagens de lazer ou
negócios e acolher turistas / visitantes nacionais e estrangeiros,
servindo de cicerone no destino Portugal, primando na arte de
bem receber e proporcionando experiências globais positivas. A
Quality Tours promove o destino Portugal em torno de produtos
turísticos temáticos, organizados segundo as necessidades,
preferências e motivações dos turistas nacionais e estrangeiros.
A Quality Tours aposta no toque humano e na alta
personalização dos serviços, tem como conceitos-chave a
qualidade, a diversidade, o rigor profissional e a especialização.

Space Viagens
Morada: Largo Bernardo Valentim Moreira de Sá, 80 R/C
Esq 4810-452 Guimarães
Telefone: +351 253 776 340

Fundada em 2007 e sediada em Guimarães, no nº 40 da Rua da
Rainha D. Maria II, a Guimarães Viagens é uma agência de
viagens que trabalha com os principais operadores turísticos,
nacionais e internacionais, e que atua em dois segmentos
distintos, o Outgoing e o Incoming, assegurando todos os
serviços associados aos mesmos. Guimarães Viagens dispõe de
experiência e competência para fazer do ‘seu’ roteiro uma
experiência excecional. Contacte-nos!

E-mail: space@spaceviagens.pt Website:
https://spaceviagens.pt/
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;

Portugal Travel Center
Morada: Rua Arqueólogo Mário Cardoso, 2AD
4564800-287 Guimarães
Telefone: +351 912 761 633
E-mail: info@portugaltravelcenter.com Website:
http://www.portugaltravelcenter.com
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;

A Portugal Travel Center é uma Agência que gere o destino
Portugal e irá fornecer a experiência e dedicação para a sua
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viagem a Portugal, quaisquer que sejam os seus desejos. O
nosso objetivo é tornar tudo mais fácil para si durante a sua
visita a Portugal: desde os preparativos da viagem à própria
viagem, tudo irá correr bem na sua Viagem a Portugal e deverá
ter o melhor momento da sua vida.

Q´Viagem! Guimarães
Morada: Alameda de S. Dâmaso, C. C. São Francisco, Lj
214810-286 Guimarães
Telefone: +351 253 433 529
E-mail: guimaraes@qviagem.com Website:
http://www.aboutdestiny.pt
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;

A viajar sempre consigo!

Top Atlântico / Guimarães
Morada: Av. D. João IV, 642

4810-534 Guimarães

Telefone: +351 253 520 970 Fax: +351 253 520 979
E-mail: guimaraes@topatlantico.com Website:
http://www.topatlantico.pt
Outras Informações:
Licença nº: 334/80
A Top Atlântico assume-se como a maior agência de viagens a
operar em Portugal, com cerca de 80 balcões espalhados por
todo o país, incluindo Madeira e Açores e cerca de 450 técnicos
especializados. A dimensão alcançada permite a colocação no
mercado dos melhores preços, aliados a uma maior variedade de
produto, sempre conjugados com um serviço de qualidade.

A Top Atlântico é uma participada da Espírito Santo Viagens,
líder nacional no mercado de viagens e a organização nacional
com maior projecção no exterior a operar no sector da
distribuição turística, composta por mais de 110 balcões
distribuídos por Portugal, Espanha, França, Itália, Reino Unido e
Brasil.

Lamego
Lima Júnior
Morada: Largo da Vitória, 3

5100-149 Lamego

Telefone: +351 254 609 020 Fax: +351 254 609 029
E-mail: limajunior@mail.telepac.pt Website:
http://www.limajunior.net
Outras Informações:
Clean&Safe - Esta empresa cumpre os requisitos de higiene e
limpeza para prevenção e controlo do vírus COVID-19, de acordo
com as recomendações da Direção Geral da Saúde. Mais
informações em www.visitportugal.com. (link para
https://www.visitportugal.com/pt-pt/node/422183)
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Lousada
Agência de Viagens e Turismo da Lousada

Bestravel / Lousada

Morada: Praça Dr. Francisco, 29 4620-651 Lousada

Morada: Av. Amilcar Neto, 215 4620-687 Lousada

Telefone: +351 255 814 009 Fax: +351 255 815 626

Telefone: +351 255 099 630 Fax: +351 255 160 230

E-mail: viagens.lousada@mail.telepac. pt

E-mail: lousada@bestravel.pt Website:
http://www.bestravel.pt

Outras Informações:
Clean&Safe - Esta empresa cumpre os requisitos de higiene e
limpeza para prevenção e controlo do vírus COVID-19, de acordo
com as recomendações da Direção Geral da Saúde. Mais
informações em www.visitportugal.com. (link para
https://www.visitportugal.com/pt-pt/node/422183)

Voo4-620
Morada: Rua Palmira Meireles, 812 LJ 14 4620-668
Lousada
Telefone: +351 910 696 531
E-mail: geral@voo4-620.pt Website:
http://www.voo4-620.pt;https://www.viajaremcasa.pt/
Outras Informações:
Clean&Safe - Esta empresa cumpre os requisitos de higiene e
limpeza para prevenção e controlo do vírus COVID-19, de acordo
com as recomendações da Direção Geral da Saúde. Mais
informações em www.visitportugal.com. (link para
https://www.visitportugal.com/pt-pt/node/422183)

Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;

A Bestravel é a maior rede de Agências de viagens em regime de
franchising, detendo mais de 40 lojas, estrategicamente
instaladas em todo o país.
Procuramos e promovemos o desenvolvimento de mais e
melhores soluções, mais próximas dos gostos e necessidades
dos consumidores – na imaginação, na qualidade, no sentido
prático e no preço.
A Bestravel só completa a sua missão quando os nossos clientes
regressam a casa 100% satisfeitos.

Prontos para fazer Check In?

Macedo de Cavaleiros
Guerratur - Agência de Viagens Unipessoal, Lda.
Morada: Largo Maria da Fonte, nº.3 5340 - 220 Macedo
de Cavaleiros
Telefone: +351 278 421 283 Fax: +351 278 425 373
Outras Informações:
Alvará nº: 1758;

Maia
Abreu / Maia
Morada: Rua Padre António, 7

Agência de Viagens e Turismo Solnorte
4470-136 Maia

Telefone: +351 22 943 78 20 Fax: +351 22 943 78 29
E-mail: maia@abreu.pt Website: http://www.abreu.pt
Outras Informações:
Licença nº: 35/58;

Morada: Rua Dr. Carlos Felgueiras, 178

4470-157 Maia

Telefone: +351 22 948 35 13 / 22 941 67 58 Fax: +351
22 941 23 21
E-mail: geral@solnorte.pt Website:
http://www.solnorte.pt

E-mail: aeroportoporto@geostar.pt Website:
http://www.geostar.pt

Outras Informações:
Licença nº: 1786;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;
Somos uma agência de viagens e turismo com mais de 40 anos
de experiência e a mais antiga na Cidade da Maia, Portugal.
Trabalhamos com todos os operadores e agentes do mercado
atual, sendo que pode encontrar connosco qualquer programa
que deseje, basta contactar-nos!

Outras Informações:
Registo nº: 1819

GeoStar / Maia

GeoStar / Aeroporto do Porto
Morada: Aeroporto do Porto, Loja 3.254470-558 Moreira
da Maia
Telefone: +351 229 438 250 Fax: +351 229 438 255
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Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;

Morada: Maia Shopping Loja 124, Lugar de Ardegaens,
Aguas Santas,4425-500 Maia
Telefone: +351 220 124 570 Fax: +351 220 124 571
E-mail: maiashop@geostar.pt Website:
http://www.geostar.pt

GeoStar
onde a viagem começa
A GeoStar é um dos principais operadores de viagens em
Portugal, sendo participada a 50% pelos Grupos RAR e Sonae. A
GeoStar oferece a empresas e particulares um serviço de
aconselhamento de viagens, a qualquer hora e em qualquer
lugar graças a um atendimento especializado e canais dedicados
24h. Integra uma rede de 38 lojas, uma operação Internet
através do www.geostar.pt, dois Business Travel Centers, em
Lisboa e no Porto, e um escritório em Madrid, dimensão que
permite apresentar grande capacidade de resposta aos
crescentes desafios de competitividade desta área de negócios.
Apoiada em evoluídas ferramentas tecnológicas e serviços
inovadores - em conjunto com os seus operadores Sporski,
Takeoff e Megaviagens - a GeoStar apresenta uma proposta de
valor integrada aos seus clientes, assente nos mais elevados
níveis de serviço com as melhores condições de mercado.
A assinatura “Onde a Viagem Começa” reforça a ambição de
liderança e evoca o lado intangível da “viagem”, posicionando a
GeoStar no território emocional do consumidor, ao acreditar que
a viagem começa, onde o desafio, a evasão, o sonho, a vontade
e o desejo começam.

Halcon / Maia
Morada: Av. Manuel II, 2079

4470-200 Maia

Telefone: +351 22 943 64 60 Fax: +351 22 943 64 69
E-mail: halcon941@halcon-viajes.es Website:
http://www.halcon.pt
Outras Informações:
Licença nº: 960/99;

Outras Informações:
Registo nº: 1819
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;

GeoStar
onde a viagem começa
A GeoStar é um dos principais operadores de viagens em
Portugal, sendo participada a 50% pelos Grupos RAR e Sonae. A
GeoStar oferece a empresas e particulares um serviço de
aconselhamento de viagens, a qualquer hora e em qualquer
lugar graças a um atendimento especializado e canais dedicados
24h. Integra uma rede de 38 lojas, uma operação Internet
através do www.geostar.pt, dois Business Travel Centers, em
Lisboa e no Porto, e um escritório em Madrid, dimensão que
permite apresentar grande capacidade de resposta aos
crescentes desafios de competitividade desta área de negócios.
Apoiada em evoluídas ferramentas tecnológicas e serviços
inovadores - em conjunto com os seus operadores Sporski,
Takeoff e Megaviagens - a GeoStar apresenta uma proposta de
valor integrada aos seus clientes, assente nos mais elevados
níveis de serviço com as melhores condições de mercado.
A assinatura “Onde a Viagem Começa” reforça a ambição de
liderança e evoca o lado intangível da “viagem”, posicionando a
GeoStar no território emocional do consumidor, ao acreditar que
a viagem começa, onde o desafio, a evasão, o sonho, a vontade
e o desejo começam.

Lopes Viagens, Lda
Morada: Avenida José da Silva Soares, 48 Urb. Real
Castêlo 4475-100 Maia
Telefone: +351 22 987 21 25 Fax: +351 22 987 21 26
E-mail: geral@lopesviagens.com Website:
http://www.lopesviagens.com
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;

Marco de Canaveses
Abreu / Marco de Canaveses

Bestravel / Marco de Canaveses

Morada: Av. Dr. Francisco Sá Carneiro, 66 4630-205
Marco de Canaveses
Telefone: +351 255 539 340 Fax: +351 255 539 349

Morada: Av. Futebol Clube do Porto, 768 - Edif.
Intermarché 4630-909 Marco de Canaveses
Telefone: +351 255 539 840 Fax: +351 255 532 723

E-mail: mcanaveses@abreu.pt Website:
http://www.abreu.pt

E-mail: mcanavezes@besttravel.pt Website:
http://www.besttravel.pt

Outras Informações:
Licença nº: 35/58;

Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;

A BESTRAVEL é a maior rede de Agências de viagens em regime
de franchising, detendo mais de 40 lojas, estrategicamente
instaladas em todo o país.
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Procuramos e promovemos o desenvolvimento de mais e
melhores soluções, mais próximas dos gostos e necessidades
dos consumidores – na imaginação, na qualidade, no sentido
prático e no preço.
A BESTRAVEL só completa a sua missão quando os nossos
clientes regressam a casa 100% satisfeitos.

Matosinhos
A.N.E. Tours

Abreu / Matosinhos

Morada: Avenida Mário Brito, 4524 4455-494 Matosinhos

Morada: Rua Tomáz Ribeiro, 678

Telefone: +351 229 942 667 Fax: +351 229 942 669

Telefone: +351 22 939 79 90 Fax: +351 22 939 79 99

E-mail: info@anetours.pt Website:
http://www.anetours.pt/

E-mail: matosinhos@abreu.pt Website:
http://www.abreu.pt

Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;

Outras Informações:
Abreu / Matosinhos IKEA - MAR Shopping - Balcão

Desde 1995 a fornecer serviços de transporte privado com
motorista.

Avenida Óscar Lopes, Loja 0.105, Leça da Palmeira 4450-745
Matosinhos Tel: +351 22 999 82 00 Fax: +351 22 999 82 09 Email: marshop@abreu.pt

4450-295 Matosinhos

Licença nº: 35/58;

Abreu / Senhora da Hora
Morada: Norte Shopping - Balcão Rua Sara Afonso,
107-117, loja 520 4460-841 Matosinhos
Telefone: +351 22 957 42 50 Fax: +351 22 957 42 59
E-mail: norteshop@abreu.pt Website:
http://www.abreu.pt
Outras Informações:
Licença nº: 35/58;

Agência de Viagens Joaquim Pereira Resende
Morada: Rua Conde S. Salvador, 492 4450-264
Matosinhos
Telefone: +351 22 939 90 61 Fax: +351 22 937 60 37
E-mail: viagens@resende-transportes.com
Outras Informações:
Licença nº: 1738;

Bestravel / Matosinhos
Morada: Rua Tomaz Ribeiro, 415 R/C, Fração C 4450-298
Matosinhos
Telefone: +351 221 113 735
E-mail: matosinhos@bestravel.pt Website:
http://www.bestravel.pt
Outras Informações:
Criado conforme ficha enviada pelo proprietário em julho 2020 AM
;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Aceita Travellers Cheques;

Destino X - Viagens e Turismo
Morada: Av. Fabril do Norte, 835 4460-444 Senhora da
Hora / Matosinhos
Telefone: +351 22 955 57 37 Fax: +351 22 955 57 38
E-mail: destinox@destinox.pt Website:
http://www.destinox.pt

Mar Viagens
Morada: Rua Brito Capelo, 202 4450-065 Matosinhos
Telefone: +351 224 925 743 Fax: +351 224917484

A BESTRAVEL é a maior rede de Agências de viagens em regime
de franchising, detendo mais de 40 lojas, estrategicamente
instaladas em todo o país.
Procuramos e promovemos o desenvolvimento de mais e
melhores soluções, mais próximas dos gostos e necessidades
dos consumidores – na imaginação, na qualidade, no sentido
prático e no preço.

E-mail: geral@marviagens.com Website:
http://www.marviagens.com
Outras Informações:
Registo nº: 3141
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;

A BESTRAVEL só completa a sua missão quando os nossos
clientes regressam a casa 100% satisfeitos.

Empresa especializada em soluções empresariais e viagens de
lazer à medida para qualquer parte do mundo.

Globo Viagens

Rodotour Viagens e Turismo

Morada: Avenida do Conde, 6051-A 4465-095 S.Mamede
Infesta
Telefone: +351 224 952 228 Fax: +351 224 903 034

Morada: Rua Artur Luís Barbosa, 15 4460-245 Senhora da
Hora
Telefone: +351 914 246 244
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E-mail: geral@globoviagens.com Website:
http://www.globoviagens.com

E-mail: alugeres@rodotour.com Website:
http://www.rodotour.com

Outras Informações:
Registo nº: 5143
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;

Outras Informações:
Clean&Safe - Esta empresa cumpre os requisitos de higiene e
limpeza para prevenção e controlo do vírus COVID-19, de acordo
com as recomendações da Direção Geral da Saúde. Mais
informações em www.visitportugal.com. (link para
https://www.visitportugal.com/pt-pt/node/422183)

A GLOBOVIAGENS nasce com uma equipa composta por
profissionais experientes e dedicados, conscientes da nova
dinâmica, rigor, seriedade e sofisticação que o ramo das
agências de viagens e turismo exige.
O reconhecimento da singularidade de cada cliente como pessoa
única e especial, bem como a celeridade que cada um merece
no trato profissional, foi a mola para avançarmos neste projeto,
exatamente com a confiança de que num mercado cada vez
mais concorrencial é também essa distinção que queremos
intrínseca à nossa marca.
Atuamos nas duas grandes vertentes do turismo, a vertente
lazer(particulares) e a vertente corporate (empresas).
Com conhecimento especializado a nível tecnológico, negocial, e
económico, esta equipa alia a ambição, dinamismo, criatividade
e versatilidade próprias da ""juventude"", à experiência e
maturidade do Grupo GEA.
Somos capazes de construir e organizar todo o tipo de
programas, com a garantia da melhor relação qualidade/preço
do mercado!

A RODOTOUR é uma marca, dedicada ao transporte em
autocarro para Agências de Viagens e Turismo.
Um rigor absoluto na organização do seu serviço assegura os
mais elevados padrões de qualidade e segurança, em relação à
manutenção do parque de viaturas e ao cumprimento dos
tempos de condução dos seus motoristas.
A elevada qualificação dos seus serviços permite-lhe efectuar,
em conjunto com os seus clientes, agentes de viagens e turismo,
os maiores congressos, incentivos e grupos que se realizam em
Portugal.
Estamos localizados na Cidade do Porto (Portugal), estando a 10
minutos do Aeroporto e a 5 minutos do centro da cidade do Porto
e do centro histórico.
A Rodotour dedica-se ao fornecimento de serviços de transporte
em autocarro sob a forma de alugueres regulares ou ocasionais
por todo o País e estrangeiro.

Portodouro Viagens e Turismo Unipessoal Lda
Morada: Praceta D. Nuno Álvares Pereira, 25 - 3º Sala
CN4450-218 Matosinhos
Telefone: +351 22 938 99 33 Fax: +351 22 938 99 45
E-mail: info@portodouro.com Website:
http://www.portodouro.com
Outras Informações:
Paypal

A Portodouro a operar no Rio Douro desde o ano 2000, é uma
agência especializada na venda de cruzeiros, tours e golfe,
estando devidamente credenciada com alvará do Turismo de
Portugal.
Promovemos o turismo em Portugal ao melhor preço, com
profissionalismo, credibilidade e segurança.
Gostamos do que fazemos e divertimo-nos a trabalhar!
Estamos vocacionados na venda de cruzeiros no rio Douro e
tours, para grupos e incentivos. O objetivo da Portodouro é
oferecer um serviço de qualidade com uma grande escolha de
programas.
Organizamos eventos à escolha do cliente e respondendo às
mais diversas solicitações.
Os programas da Portodouro incluem visitas a magníficas
Quintas, com casas senhoriais, visitas a cidades, museus,
palácios, mostrando deste modo um pouco da nossa cultura ,
património e história.
Reúna o seu grupo de amigos ou colaboradores e venha navegar
nas águas do rio Douro. Aprecie os encantos do nosso país nas
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mais variadas quintas , saboreando a tão típica gastronomia
portuguesa, acompanhada pelos melhores vinhos.
Viajar com a Portodouro e uma garantia de sucesso!

TravelVIP
Morada: Rua de Gatões 15594460-745 Matosinhos
Telefone: +3451 229 534 428 / 964 015 446
E-mail: ola@travelvip.pt Website:
http://www.travelvip.pt/
Travel Vip é uma marca da empresa A J & Barros Lda., fundada
em 1991. Proporcionamos soluções de transporte de passageiros
e programas turísticos. Garantimos serviço de táxi, transporte
único ou regular de 4 a 16 passageiros, incluindo com
mobilidade reduzida, transporte escolar e turismo 24 horas.
Carros de topo, equipa selecionada, manutenção diária, sistema
de gestão de qualidade, contacto direto com a gerência. Mais do
que um compromisso.

Melgaço
VisitMelgaço
Morada: C.C. de Transportes de MelgaçoRua de Galvão
4960-513 Melgaço
Telefone: +351 251 414 443 Fax: +351 251 414 443
E-mail: geral@visitmelgaco.com.pt
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;

Mirandela
Agência de Viagens e Turismo Pérola do Tua

NATURTHOUGHTS - Turismo de Natureza, Lda

Morada: Avª. Varandas do Tua, nº. 1º fracção O 5370 212 Mirandela
Telefone: +351 278 261 479 Fax: +351 278 261 263

Morada: Rua 25 de Abril, 1095 - Carvalhais 5370-081
Mirandela
Telefone: +351 919 310 675
E-mail: geral@naturthoughts.com Website:
http://www.naturthoughts.com

Quadraçal Viagens
Morada: Rua da Misericórdia 19, Edificio Lagar Lj 5
5370-408 Mirandela
Telefone: +351 278 249 256 / 938 181 849
E-mail: marina.grande@quadracalviagens.com Website:
http://www.quadracalviagens.com
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;

Agência de viagens e turismo criada com o objetivo de organizar
viagens de sonho e momentos inesquecíveis aos seus clientes.

Outras Informações:
Clean&Safe - Esta empresa cumpre os requisitos de higiene e
limpeza para prevenção e controlo do vírus COVID-19, de acordo
com as recomendações da Direção Geral da Saúde. Mais
informações em www.visitportugal.com. (link para
https://www.visitportugal.com/pt-pt/node/422183)
Pagamentos:
Aceita Travellers Cheques;

A Naturthoughts-Turismo de Natureza, Lda., é uma Agência de
Viagens e Turismo que promove programas turísticos próprios
com a ambição de proporcionar experiências diferenciadoras em
perfeita sintonia com a população e os agentes locais.
Os nossos programas têm uma duração variável e têm por base
percursos pedestres e experiências genuínas em ambientes
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seguros, mas desafiantes, onde o património e as gentes
assumem o papel mais relevante.
Trabalhamos com grupos de dimensão reduzida o que nos
permite desenvolver programas personalizados em função do
tipo de experiência que desejam desfrutar: contato com a
natureza, aventura, cultural, religiosa ou gastronómica.

Moimenta da Beira
Costa Lima e Santos
Morada: Av. 25 de Abril, 3

3620-304 Moimenta da Beira

Telefone: +351 254 583 705 / 96 332 31 95 Fax: +351
254 529 265
E-mail: geral@clsviagens.com Website:
http://www.clsviagens.com
Outras Informações:
Licença nº: 283/77;

Montalegre
Nevetur
Morada: Rua do Pólo Norte, 10

5470-251 Montalegre

Telefone: +351 276 512 187 Fax: +351 276 512 188
E-mail: nevetur@sapo.pt
Outras Informações:
Licença nº: 487/85;

Oliveira de Azeméis
Bestravel / Oliveira de Azeméis

Caima

Morada: Rua 16 de Maio, 127 A 3720-300 Oliveira de
Azeméis
Telefone: +351 256 667 215 Fax: +351 256 667 216

Morada: Av. Dr. António José d' Almeida, 366 3720-239
Oliveira de Azeméis
Telefone: +351 256 682 802 Fax: +351 256 685 800

E-mail: oazemeis@bestravel.pt Website:
http://www.bestravel.pt

E-mail: caima@caima-webside.pt

Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;

A BESTRAVEL é a maior rede de Agências de viagens em regime
de franchising, detendo mais de 40 lojas, estrategicamente
instaladas em todo o país.
Procuramos e promovemos o desenvolvimento de mais e
melhores soluções, mais próximas dos gostos e necessidades
dos consumidores – na imaginação, na qualidade, no sentido
prático e no preço.
A BESTRAVEL só completa a sua missão quando os nossos
clientes regressam a casa 100% satisfeitos.

Paraíso
Morada: Rua Aníbal Beleza, Edifício Via Romana
3720-251 Oliveira de Azeméis
Telefone: +351 256 682 432 Fax: +351 256 685 892
E-mail: agenciaparaiso@paraiso.webside.pt
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Paços de Ferreira
Best Travel / Paços de Ferreira

Turitropical

Morada: Rua Tenente Leonardo Meireles, 153 4590-516
Paços de Ferreira
Telefone: +351 255 868 130 Fax: +351 255 868 139

Morada: Rua Tenente Leonardo Meireles, 145 4590-516
Paços de Ferreira
Telefone: +351 255 862 800 Fax: +351 255 862 801

E-mail: pacosdeferreira@besttravel.pt Website:
http://www.besttravel.pt

E-mail: geral@turitropical.com Website:
http://www.turitropical.com

Outras Informações:
Clean&Safe - Esta empresa cumpre os requisitos de higiene e
limpeza para prevenção e controlo do vírus COVID-19, de acordo
com as recomendações da Direção Geral da Saúde. Mais
informações em www.visitportugal.com. (link para
https://www.visitportugal.com/pt-pt/node/422183)
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;

A BESTRAVEL é a maior rede de Agências de viagens em regime
de franchising, detendo mais de 40 lojas, estrategicamente
instaladas em todo o país.
Procuramos e promovemos o desenvolvimento de mais e
melhores soluções, mais próximas dos gostos e necessidades
dos consumidores – na imaginação, na qualidade, no sentido
prático e no preço.
A BESTRAVEL só completa a sua missão quando os nossos
clientes regressam a casa 100% satisfeitos.

Paredes
Abreu / Paredes

Bestravel / Paredes

Morada: Rua Serpa Pinto, 129 - Lj.27

4580-204 Paredes

Telefone: +351 255 780 270 Fax: +351 255 780 279
E-mail: paredes@abreu.pt Website: http://www.abreu.pt
Outras Informações:
Licença nº: 35/58;

Morada: Rua Serpa Pinto, Edif. Eléctrico, 129, Loja 12
4580-204 Paredes
Telefone: +351 255 785 359 Fax: +351 255 785 360
E-mail: paredes@bestravel.pt Website:
http://www.bestravel.pt
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;

Experiences & Emotions, Lda
Morada: Rua da Urbanização Cidade de Gandra, 7
4585-739 Grandra-PRD
Telefone: +351 224 114 412 Fax: 351 224 114 412
E-mail: info@experiencesemotions.pt Website:
http://www.experiencesemotions.pt
Somos um serviço personalizado para si e por si, através do qual
revelamos o universo de cores e alegrias que possam estar

A BESTRAVEL é a maior rede de Agências de viagens em regime
de franchising, detendo mais de 40 lojas, estrategicamente
instaladas em todo o país.
Procuramos e promovemos o desenvolvimento de mais e
melhores soluções, mais próximas dos gostos e necessidades
dos consumidores – na imaginação, na qualidade, no sentido
prático e no preço.

escondidas. Somos o veículo condutor para que Portugal seja a

A BESTRAVEL só completa a sua missão quando os nossos
clientes regressam a casa 100% satisfeitos.

sua escolha de um destino por excelência, repleto de

GeoStar / Paredes

experiências e emoções.

Morada: Centro Comercial Continente Paredes, Loja 2
Lugar de Pias - Castelões de Cepeda4580-010 Paredes
Telefone: +351 255 780 560 Fax: +351 255 780 561

Somos por uma qualidade que se sente a cada experiência
realizada, num conjunto de emoções vividas por si, preparadas
por nós a pensar constantemente no seu lazer e bem estar.

E-mail: paredes@geostar.pt Website:
http://www.geostar.pt
Outras Informações:
Registo nº 1819
Pagamentos:
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Aceita cartões de crédito;

Halcon / Paredes
Morada: Rua Serpa Pinto 129, loja 14 4580-204 Paredes
Telefone: +351 255 784 430 Fax: +351 255 784 432
E-mail: halcongg69@halcon-viajes.es
Outras Informações:
Licença nº: 960/99;

GeoStar
onde a viagem começa
A GeoStar é um dos principais operadores de viagens em
Portugal, sendo participada a 50% pelos Grupos RAR e Sonae. A
GeoStar oferece a empresas e particulares um serviço de
aconselhamento de viagens, a qualquer hora e em qualquer
lugar graças a um atendimento especializado e canais dedicados
24h. Integra uma rede de 38 lojas, uma operação Internet
através do www.geostar.pt, dois Business Travel Centers, em
Lisboa e no Porto, e um escritório em Madrid, dimensão que
permite apresentar grande capacidade de resposta aos
crescentes desafios de competitividade desta área de negócios.
Apoiada em evoluídas ferramentas tecnológicas e serviços
inovadores - em conjunto com os seus operadores Sporski,
Takeoff e Megaviagens - a GeoStar apresenta uma proposta de
valor integrada aos seus clientes, assente nos mais elevados
níveis de serviço com as melhores condições de mercado.
A assinatura “Onde a Viagem Começa” reforça a ambição de
liderança e evoca o lado intangível da “viagem”, posicionando a
GeoStar no território emocional do consumidor, ao acreditar que
a viagem começa, onde o desafio, a evasão, o sonho, a vontade
e o desejo começam.

Optviagens
Morada: Lugar Fontes Parada de Todeia 4585-251
Paredes
Telefone: +351 932 004 937
E-mail: info@optviagens.pt
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;

Você sonha, nós tornamos real! Somos uma Agência de Viagens
que têm como objetivo realizar os sonhos dos nossos clientes.
Realizamos todo o tipo de viagens, desde viagens Individuais,
Grupo ou Negócios.

Penafiel
Abreu / Penafiel
Morada: Av. José Júlio, 141

Santos & Companhia, Lda.
4560-547 Penafiel

Morada: Av. Egas Moniz, 69 4560-546 Penafiel

Telefone: +351 255 728 310 Fax: +351 255 728 319

Telefone: +351 255 212 335 Fax: +351 255 214 783

E-mail: penafiel@abreu.pt Website: http://www.abreu.pt

E-mail: viagens.santos@iol.pt

Outras Informações:
Licença nº: 35/58;

Outras Informações:
Licença nº: 1775;

Valpi
Morada: Av Egas Moniz, 125

4560-546 Penafiel

Telefone: +351 255 215 590 Fax: +351 255 215 590
E-mail: agencia@valpi.pt Website: http://www.valpi.pt
Outras Informações:
Licença nº: 1886;
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Peso da Régua
5 Continentes

Réguatur Turismo - Agência de Viagens, Lda.

Morada: Rua dos Camilos, 148 (Edif.Casa Amarela, r/c)
5050-272 Peso da Régua
Telefone: +351 254 324 440/1 Fax: +351 254 324 442

Morada: Praça do Município - Centro Comercial Durão
5050-999 Peso da Régua
Telefone: +351 254 321 613 Fax: +351 254 321 713

E-mail: geral@5continentes.webside.pt

E-mail: reguatur@geral.webside.pt Website:
http://www.reguatur.pt
Outras Informações:
Licença nº: 2096;

Ponte da Barca
Barquense - Agência de Viagens e Turismo

Go2Nature

Morada: Rua Dr. Joaquim Moreira Barros, 3 4980-634
Ponte da Barca
Telefone: +351 258 454 303

Morada: Rua D.Manuel I s/n4980-649 Ponte da Barca

E-mail: info@barquense.com Website: http://www.barque
nse.com;https://www.facebook.com/barquense.pt

Telefone: 351 258 452 450
E-mail: info@go2nature.pt Website:
http://www.go2nature.pt
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;

Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;

Conquiste os seus sonhos… Viaje connosco!
Somos uma organização de viagens com Agentes em todo o
Mundo. Estamos em ligação permanente com os principais
Sistemas Informáticos Internacionais de reservas.
Temos uma equipa experiente e altamente profisional para o
aconselhar em qualquer momento.
Estamos sempre consigo: antes, durante e depois da sua
viagem! - através do nosso serviço de atendimento permanente
e dos nossos agentes/representantes locais no destino, para lhe
resolver qualquer imprevisto relacionado com a sua deslocação.
Qualidade, responsabilidade e menor preço é com a Barquense
Viagens.
Na relação custo-benefício, com a Barquense Viagens sobra
sempre o benefício.

Especializados no Parque Nacional da Peneda-Gerês e Norte de
Portugal, a Go2Nature tem ao seu dispor uma ampla e variada
escolha para as suas férias, baseada no melhor da nossa
natureza. Seja um fim de semana para descontrair à beira mar
ou uma caminhada à descoberta das serras da Peneda-Gerês. A
Go2Nature tem como objetivo promover uma experiência única
e autêntica a todos os viajantes, ao mesmo tempo que incentiva
e contribui para uma interação positiva com a comunidade local.
Em pequenos grupos ou em família, os nossos programas são
variados e adaptáveis. Da observação da natureza, a programas
de descoberta dedicados ao mundo rural e à montanha, às
experiências gastronómicas, passando pela aventura, estas são
as suas férias, a sua escolha!

Aluguer de Autocarros de Turismo - Frota Própria.
- Aluguer de automóveis com/sem condutor;
- Excursões próprias no país e para o estrangeiro;
- Viagens de avião, comboio e autocarro;
- Viagens para Feiras e Congressos Internacionais;
- Cruzeiros em todo o mundo;
- Programas de férias para todo o mundo;
- Organização de Congressos e Incentivos para empresas;
- Organização de Viagens para grupos;
- Viagens especiais para Estudantes/Finalistas;
- Viagens especiais para Lua-de-Mel...

Tapetevoador Viagens
Morada: Praça António Lacerda, 14 4980-620 Ponte da
Barca
Telefone: +351 258 455 247
E-mail: info@tapetevoador.pt Website:
http://www.tapetevoador.pt
Outras Informações:
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Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;

Somos uma empresa cujo desafio é conseguir antecipar as
expectativas dos diferentes tipos de público, através de
experiências e serviços únicos e personalizados, em harmonia
com o ambiente, cultura e populações locais de forma a
disponibilizar um serviço de elevada qualidade, garantindo a
total satisfação dos clientes.
Pretendemos que a nossa oferta não parta de uma base de
produtos standard, mas sim de uma lógica onde não existem
dois clientes iguais, nem dois produtos iguais. O nosso fator de
distinção partirá, essencialmente, deste pressuposto.
Para tal, faremos uso dos nossos contactos privilegiados
espalhados por todo o mundo, bem como da nossa vasta
experiência neste tipo de viagens.
Serviço de apoio aos nossos clientes 24h / dia.

Ponte de Lima
Borealis on Trekking

Lima Valley Tours

Morada: Rua do Mormeiral, Ponte Trovela4990-750
Rebordões de Santa Maria, Ponte de Lima
Telefone: +351 910 910 930

Morada: Avenida dos Bombeiros Voluntários, 275 FR. L
4990-344 Ponte de Lima
Telefone: +351 936 280 638

E-mail: ola@borealis.pt Website: http://www.borealis.pt/

E-mail: info@limavalleytours.pt Website:
http://www.limavalleytours.pt

Outras Informações:
Clean&Safe - Esta empresa cumpre os requisitos de higiene e
limpeza para prevenção e controlo do vírus COVID-19, de acordo
com as recomendações da Direção Geral da Saúde. Mais
informações em www.visitportugal.com. (link para
https://www.visitportugal.com/pt-pt/node/422183)
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;

A Borealis oferece eventos e experiências variados, passando
por fins-de-semana, campos de férias, cursos e workshops,
comunicação, expedições, aventuras por terra, água e ar...
enfim, tudo o que a sua imaginação conseguir alcançar! Estamos
permanentemente a desenvolver atividades novas, inovadoras e
imprevistas. Surpreenda-se!
O início….
A ideia de intensificar as relações entre os homens e as relações
entre os homens e a natureza despertou no descobrir de uma
amizade. Surgiu assim, em 2003 esta vontade incontornável de
criar e desenvolver experiências disruptivas e inesquecíveis,
desconstruindo a rotina quotodiana e os arquétipos mais
habituais na sociedade, dando no final conta, quase de modo
natural, de uma nova visão e novos fatores de sucesso e de
felicidade. Este conceito de “insight” profundo pode ser
traduzido, de uma forma genuína, num fenómeno óptico
conhecido – o da aurora boreal. Este elemento proporciona uma
cortina de luz difusa colorida que embeleza os céus em
determinados momentos e só pode ser deslumbrada em locais
inóspitos assume na sua íntegra o significado autêntico da nossa
essência; procuramos em cada ação despertar este elemento
colorido e intuitivo que mobiliza as pessoas para a essência das
coisas e para a ligação com a natureza e o mundo.

Outras Informações:
Clean&Safe - Esta empresa cumpre os requisitos de higiene e
limpeza para prevenção e controlo do vírus COVID-19, de acordo
com as recomendações da Direção Geral da Saúde. Mais
informações em www.visitportugal.com. (link para
https://www.visitportugal.com/pt-pt/node/422183)

Somos uma Agência de Viagens e Turismo especializada em
tours turísticos privados, transferes e soluções de mobilidade
para pequenos grupos em Portugal Continental. A nossa zona de
atuação principal é a região do Minho, em particular o Vale do
Lima, merecendo a vizinha Galiza também uma atenção
especial. Apostamos num serviço de qualidade, adaptado às
preferências de cada cliente, oferecido por profissionais
dedicados, com o conhecimento do território, dos nossos
costumes, curiosidades e formas de viver.
Garantimos conforto, qualidade e segurança das nossas viaturas
de forma a proporcionar-lhe uma experiência agradável, segura
e relaxada.

A evolução…
Demos ímpeto a esta ideia e colocámos mão à obra. Com
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criatividade e entusiasmo, renovamos experiências,
reinventamos conceitos e despertamos emoções. Partimos à
descoberta, abrimos os horizontes e decidimos… evoluir ainda
mais!
No final de 2012 avançamos com um re-branding da nossa
marca com o intuito de torná-la forte, genial e engraçada – a
Borealis. Com esta evolução pretendemos chegar até si, de
forma eficiente e eficaz, com instrumentos capazes de transmitir
o que somos, implementar o que fazemos, superar as
expetativas e projectar um futuro sustentado e maravilhoso.
Estamos ansiosos para trazer até si o que existe de novo.

Turismo do Minho
Morada: Rua de Linhares,136

4990-550 Ponte de Lima

Telefone: +351 960 018 426 / 960112669
E-mail: turismodominho@gmail.com
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;

Viage com Turismo do Minho e conheça Portugal.
Circuitos turisticos, visitas guiadas, tours privados,excursoes e
aluguer de autocarros com motorista.

Porto
1970 Viagens e Turismo, Lda

4x4

Morada: Av. Dr. Antunes Guimarães, 166 4100-073 Porto

Morada: R. do Breiner, 50

Telefone: +351 226 150 003

Telefone: +351 22 207 61 70 Fax: +351 22 207 61 79

E-mail: reservas@1970viagens.pt Website:
http://www.1970viagens.pt

E-mail: info@4x4viagens.com.pt Website:
http://www.4x4viagens.com.pt

Outras Informações:
Registo nº: 1798
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;

Outras Informações:
Licença nº: 2141;

4050-124 Porto

Ag. V. Halcon - R. de Ceuta no Porto
Somos profissionais das viagens. Desde uma simples deslocação
até uma volta ao mundo, colocamos sempre todo o nosso
empenho e conhecimento para lhe proporcionar um serviço de
excelência. Há mais de 40 anos a tratar das viagens dos
portugueses, a 1970 Viagens continua a inovar e a surpreender.

Morada: Rua de Ceuta, nº. 89

4050 - 191 Porto

Telefone: +351 22 207 61 80 Fax: +351 22 207 61 89
Outras Informações:
Licença nº: 960/99

A.C.P. / Porto
Morada: Rua de Santa Catarina, 1008

4000-447 Porto

Telefone: +351 22 207 63 40 Fax: +351 22 207 63 47
E-mail: porto@acp-viagens.pt Website: http://www.acpviagens.pt

Armarter
Morada: Praça Guilherme Gomes Fernandes, 71
4050-293 Porto
Telefone: +351 22 207 42 90 Fax: +351 22 205 16 83
E-mail: info@armarter.com Website:
http://www.armarter.com

Outras Informações:
Licença nº: 378/85;

Agência de Viagens e Turismo Canedo
Morada: Av. Rodrigues de Freitas, 80

4300-455 Porto

Telefone: +351 22 519 39 70 Fax: +351 22 510 34 10

Bestravel / Porto - Boavista
Morada: Av. da Boavista, 17284100-116 Porto
Telefone: +351 223 163 160

E-mail: monica@canedoviagens.com

E-mail: portoboavista@bestravel.pt Website:
http://www.bestravel.pt

Outras Informações:
Licença nº: 1769;

A Bestravel é a maior rede de Agências de viagens em regime de
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B.T.M.

franchising, detendo mais de 40 lojas, estrategicamente

Morada: Rua Arquitecto Marques da Silva, 144
4150-120 Porto
Telefone: +351 22 609 21 13 Fax: +351 22 609 42 43
E-mail: btm@btm-travel.com Website: http://www.btm.pt
Outras Informações:
Licença nº: 783/95;

instaladas em todo o país.
Procuramos e promovemos o desenvolvimento de mais e
melhores soluções, mais próximas dos gostos e necessidades
dos consumidores – na imaginação, na qualidade, no sentido
prático e no preço.
A Bestravel só completa a sua missão quando os nossos clientes
regressam a casa 100% satisfeitos.

Celiviagens

Citur Travel - Porto

Morada: Rua Augusto Rosa 394000-098 Porto

Morada: Rua Eng. Ferreira Dias, 728 - Piso 1 - Sala
1.02.5/64100-246 Porto
Telefone: +351 223 394 390

E-mail: info@viagem-solteiros.pt Website:
http://www.viagem-solteiros.pt

E-mail: porto@citur.pt Website: http://www.citur.pt

Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;

Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;

A Agência de Viagens dos solteiros e das Famílias
Monoparentais.
O conceito da CeliViagens é para as pessoas sozinhas,
solteiros(as), divorciados(as) e viúvos(as), quem quer viajar
juntos.

ClickViaja Porto Baixa
Morada: Rua Formosa, 97 4000-251 Porto
Telefone: +351 222 081 558 / 968 369 680
E-mail: porto.baixa@clickviaja.com Website:
http://www.portobaixa.clickviaja.com
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;

Club-Tour - Viagens e Turismo
Morada: Av. da Boavista, 2881 - loja 15 4149-001 Porto

A Citur Travel foi criada em 1985. Desde então, montou uma
equipe altamente motivada de especialistas em Lisboa, Porto e
Algarve, comprometida com o único propósito de satisfazer
todas as necessidades e expectativas, aos clientes que nos
procuram e em nós confiam.
Excecionalmente experientes no suporte e na organização de
todo o tipo de eventos, atividades e incentivos, as nossas
equipes colocam todos os seus conhecimentos, dinamismo, e
vasta experiência ao serviço dos seus clientes, cumprindo na
totalidade todos os objetivos a que se propõe.
Reconhecido e valorizado no mercado como um DMC muito
eficiente, somos especialistas na arte de organizar e coordenar
seminários, congressos, incentivos, apresentações e
lançamentos de produtos, grupos de interesses especiais,
eventos desportivos e musicais, atividades radicais e
alternativas, eventos de moda e artes e também, assistência e
reservas a todo o tipo de movimento IATA.

Telefone: +351 22 619 17 00 Fax: +351 22 617 41 39
E-mail: clubopo@clubtour.pt Website:
http://www.clubtour.pt

Club 1840 Operadores Turisticos

Outras Informações:
Licença nº: 1970;

Telefone: +351 21 415 62 50

Morada: Av dos Aliados, nº 207 R/C 4000-067 Porto
E-mail: pla.lisboa@abreu.pt
Outras Informações:
Alvará nº: 1856;

Clube Viajar / Porto
Morada: Rua Júlio Dinis, 739 4050-326 Porto
Telefone: +351 22 605 23 00 Fax: +351 22 600 34 52
E-mail: boavista@clubeviajar.pt Website:
http://www.clubeviajar.pt

Clube Viajar - Viagens e Turismo
Morada: R. Damião de Gois, 21

4050-225 Porto

Telefone: +351 22 550 19 40 Fax: +351 22 550 19 36

Outras Informações:
Licença nº: 798/96;

E-mail: account@clubeviajar.pt Website:
http://www.clubeviajar.com

ecoTours Portugal
Morada: Rua do Passeio Alegre, 204150-570 Porto
Telefone: +351 220 108 096 Fax: +351 220 108 013
E-mail: info@ecotoursportugal.com Website:
http://www.ecotoursportugal.com

Outras Informações:
Clean&Safe - Esta empresa cumpre os requisitos de higiene e
limpeza para prevenção e controlo do vírus COVID-19, de acordo
com as recomendações da Direção Geral da Saúde. Mais
informações em www.visitportugal.com. (link para
https://www.visitportugal.com/pt-pt/node/422183)

Outras Informações:
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Registo nº: 2811

Cosmos - Viagens e Turismo
Morada: Rua da Constituição, 1515

A ecoTours Portugal é uma Operadora Turística de Receptivo
especializada em passeios de Charme, Cultura e Natureza em
Portugal. Com escritórios em Porto e Lisboa, sua equipa é
constituída por pessoas altamente qualificadas, experientes e
capazes de organizar programas únicos, divertidos e didáticos.

4250-168 Porto

Telefone: +351 22 833 85 00 Fax: +351 22 833 10 52
E-mail: laurinda.vieira@cosmos-viagens.ptf Website:
http://www.cosmos-viagens.pt
Cosmos, Detalhes que fazem a diferença

El Corte Inglês / Porto

Fijitour - Viagens e Turismo
Morada: Rua D. Manuel II, 101 - loja 9

4050-345 Porto

Morada: Rua Júlio Dinis, 250

4050-318 Porto

Telefone: +351 22 609 62 79 Fax: +351 22 609 25 06

Telefone: +351 22 543 03 70 Fax: +351 22 600 29 68

E-mail: mpizarro@fijitour.pt

E-mail: juliodinis@viagenselcorteingles.pt Website:
http://www.viagenselcorteingles.pt

Outras Informações:
Licença nº: 2157;

Outras Informações:
Licença nº: 720/94;

GeoStar / Aliados
Morada: Av. dos Aliados, 2104000-065 Porto
Telefone: +351 222 046 350 Fax: +351 222 046 351
E-mail: aliados@geostar.pt Website:
http://www.geostar.pt
Outras Informações:
Registo nº: 1819
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;

Focus - Viagens e Turismo
Morada: Galerias Mota Galiza Rua Júlio Dinís, 247 Lojas
33 - 34 4050-324 Porto
Telefone: +351 22 609 31 90 Fax: +351 22 609 31 96
E-mail: geral@focus-viagens.com Website:
http://www.focus-viagens.com
Outras Informações:
Licença nº: 2165;

GeoStar
onde a viagem começa

GeoStar / Antas

A GeoStar é um dos principais operadores de viagens em
Portugal, sendo participada a 50% pelos Grupos RAR e Sonae. A
GeoStar oferece a empresas e particulares um serviço de
aconselhamento de viagens, a qualquer hora e em qualquer
lugar graças a um atendimento especializado e canais dedicados
24h. Integra uma rede de 38 lojas, uma operação Internet
através do www.geostar.pt, dois Business Travel Centers, em
Lisboa e no Porto, e um escritório em Madrid, dimensão que
permite apresentar grande capacidade de resposta aos
crescentes desafios de competitividade desta área de negócios.
Apoiada em evoluídas ferramentas tecnológicas e serviços
inovadores - em conjunto com os seus operadores Sporski,
Takeoff e Megaviagens - a GeoStar apresenta uma proposta de
valor integrada aos seus clientes, assente nos mais elevados
níveis de serviço com as melhores condições de mercado.
A assinatura “Onde a Viagem Começa” reforça a ambição de
liderança e evoca o lado intangível da “viagem”, posicionando a
GeoStar no território emocional do consumidor, ao acreditar que
a viagem começa, onde o desafio, a evasão, o sonho, a vontade
e o desejo começam.

GeoStar / Boavista

Morada: Centro Comercial Dolce VitaRua dos Campeões
Europeus, loja 12, piso 04350-149 Porto
Telefone: +351 225 072 940 Fax: +351 225 072 941
E-mail: antas@geostar.pt Website: http://www.geostar.pt
Outras Informações:
Registo nº: 1819
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;

GeoStar
onde a viagem começa
A GeoStar é um dos principais operadores de viagens em
Portugal, sendo participada a 50% pelos Grupos RAR e Sonae. A
GeoStar oferece a empresas e particulares um serviço de
aconselhamento de viagens, a qualquer hora e em qualquer
lugar graças a um atendimento especializado e canais dedicados
24h. Integra uma rede de 38 lojas, uma operação Internet
através do www.geostar.pt, dois Business Travel Centers, em
Lisboa e no Porto, e um escritório em Madrid, dimensão que
permite apresentar grande capacidade de resposta aos
crescentes desafios de competitividade desta área de negócios.

E-mail: boavista@geostar.pt Website:
http://www.geostar.pt

Apoiada em evoluídas ferramentas tecnológicas e serviços
inovadores - em conjunto com os seus operadores Sporski,
Takeoff e Megaviagens - a GeoStar apresenta uma proposta de
valor integrada aos seus clientes, assente nos mais elevados
níveis de serviço com as melhores condições de mercado.

Outras Informações:
Registo nº: 1819
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;

A assinatura “Onde a Viagem Começa” reforça a ambição de
liderança e evoca o lado intangível da “viagem”, posicionando a
GeoStar no território emocional do consumidor, ao acreditar que
a viagem começa, onde o desafio, a evasão, o sonho, a vontade

Morada: Av. da Boavista, 6754100-127 Porto
Telefone: +351 220 129 300 Fax: +351 220 129 399
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e o desejo começam.
GeoStar
onde a viagem começa

GeoStar / Norte Shopping I

A GeoStar é um dos principais operadores de viagens em
Portugal, sendo participada a 50% pelos Grupos RAR e Sonae. A
GeoStar oferece a empresas e particulares um serviço de
aconselhamento de viagens, a qualquer hora e em qualquer
lugar graças a um atendimento especializado e canais dedicados
24h. Integra uma rede de 38 lojas, uma operação Internet
através do www.geostar.pt, dois Business Travel Centers, em
Lisboa e no Porto, e um escritório em Madrid, dimensão que
permite apresentar grande capacidade de resposta aos
crescentes desafios de competitividade desta área de negócios.
Apoiada em evoluídas ferramentas tecnológicas e serviços
inovadores - em conjunto com os seus operadores Sporski,
Takeoff e Megaviagens - a GeoStar apresenta uma proposta de
valor integrada aos seus clientes, assente nos mais elevados
níveis de serviço com as melhores condições de mercado.
A assinatura “Onde a Viagem Começa” reforça a ambição de
liderança e evoca o lado intangível da “viagem”, posicionando a
GeoStar no território emocional do consumidor, ao acreditar que
a viagem começa, onde o desafio, a evasão, o sonho, a vontade
e o desejo começam.

Get a Fest
Morada: Featured Summer, LdaRua do Tamega
s/n4200-502 Porto
Telefone: +351 914 906 841
E-mail: info@getafest.com Website:
http://www.getafest.com
Outras Informações:
Registo nº: 4484
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;

Morada: Norte Shopping, Rua Sara Afonso, 105/117, Loja
5214460-841 Senhora da Hora
Telefone: +351 220 124 560 Fax: +351 229 541 518
E-mail: norteshop1@geostar.pt Website:
http://www.geostar.pt
Outras Informações:
Registo nº: 1819
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;

GeoStar
onde a viagem começa
A GeoStar é um dos principais operadores de viagens em
Portugal, sendo participada a 50% pelos Grupos RAR e Sonae. A
GeoStar oferece a empresas e particulares um serviço de
aconselhamento de viagens, a qualquer hora e em qualquer
lugar graças a um atendimento especializado e canais dedicados
24h. Integra uma rede de 38 lojas, uma operação Internet
através do www.geostar.pt, dois Business Travel Centers, em
Lisboa e no Porto, e um escritório em Madrid, dimensão que
permite apresentar grande capacidade de resposta aos
crescentes desafios de competitividade desta área de negócios.
Apoiada em evoluídas ferramentas tecnológicas e serviços
inovadores - em conjunto com os seus operadores Sporski,
Takeoff e Megaviagens - a GeoStar apresenta uma proposta de
valor integrada aos seus clientes, assente nos mais elevados
níveis de serviço com as melhores condições de mercado.
A assinatura “Onde a Viagem Começa” reforça a ambição de
liderança e evoca o lado intangível da “viagem”, posicionando a
GeoStar no território emocional do consumidor, ao acreditar que
a viagem começa, onde o desafio, a evasão, o sonho, a vontade
e o desejo começam.

A Get a Fest é uma plataforma online de reserva de
pacotes de viagens para festivais, agregando bilhete,
transporte, alojamento, transfers e atividades locais adequadas
a cada um dos evento, satisfazendo assim a necessidade
daqueles que pretendem usufruir de um festival sem prescindir
de conforto e comodidade.
Lançada em Dezembro de 2013, o primeiro ano da empresa
incluiu experiências inesquecíveis para o NOS Primavera
Sound, MEO Marés Vivas, Super Bock Super Rock, MEO
Sudoeste, Milhões de Festa, NEOPOP, Vodafone Paredes de
Coura e Vodafone Mexefest, prestando um serviço personalizado
a todos os clientes.
Mais de 300 pessoas usufruíram de momentos únicos dos
quais destacamos a mansão com piscina em Paredes de
Coura com direito a churrasco e um passeio pedestre pela
serra do gerês, o serviço UBER grátis para quem foi ao
Vodafone Mexefest e o shuttle em autocarro descapotável no
NOS Primavera Sound.
Para este ano, a Get a Fest irá alargar o número de festivais
nacionais e novamente irá inovar na oferta de soluções e
alternativas de alojamento e transporte. Irão manter-se as
parceriascom as tendas VIP da Sleep-em-All e preços reduzidos
no transporte da RENEX, e adicionadas algumas outras, como
por exemplo as viagens para os festivais em autocaravanas.

Halcon / Porto
Morada: Avª. da Boavista, 1173

4100-130 Porto

Telefone: +351 22 605 14 50 Fax: +351 22 605 14 59
E-mail: halcon935@halcon-viajes.es Website:
http://www.halcon.pt
Outras Informações:
Halcon / Porto Rua de Ceuta, nº. 89 4050 - 191 PORTO Tel: +351
22 207 61 80 Fax: +351 22 207 61 89 halcon959@halconviajes.es / www.halcon.pt
Halcon / Porto Rua Formosa, 455 4000-253 Porto Tel: +351 22
207 37 30 Fax: +351 22 207 37 39 halcon937@halcon-viajes.es /
www.halcon.pt
Licença nº: 960/99;

Joaquim Madureira - Viagens e Turismo, Lda.
Morada: Rua do Heroísmo, 392

4300-257 Porto

Telefone: +351 22 589 91 50 Fax: +351 22 589 91 59
E-mail: info@madureiraviagens.com Website:
http://www.madureiraviagens.com
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Ainda que só com um ano de operação, esta capacidade de
inovação e a qualidade do serviço prestado foram premiadas
com a nomeação da Get a Fest como entidade do ano 2014 para
a Associação Portuguesa de Festivais de Música.
Contudo, a grande novidade deste ano é a possibilidade de ires
com a Get a Fest a um conjunto de festivais internacionais
selecionados por nós. Já oficializados, estão as parcerias e os
pacotes de viagens para o EXIT Festival na Sérvia (Vencedor do
Melhor Festival Europeu de Média Dimensão pelo segundo ano
consecutivo), o Sziget Festival na Hungria (Vendedor do Melhor
Festival Europeu de Grande Dimensão em 2011 e 2014) e um
conjunto de festivais na Croácia (Spring Break Island, Salsa
Summer Festival, Sensual Days).
Faz do teu festival uma experiência inesquecível!

Inbictvs Transfers & Tours
Morada: Rua de Monsanto, 453, B5.2 4250-292 Paranhos,
Porto
Telefone: +351 912 217 592
E-mail: geral@inbictvstours.com Website:
http://www.inbictvstours.com
Outras Informações:
Clean&Safe - Esta empresa cumpre os requisitos de higiene e
limpeza para prevenção e controlo do vírus COVID-19, de acordo
com as recomendações da Direção Geral da Saúde. Mais
informações em www.visitportugal.com. (link para
https://www.visitportugal.com/pt-pt/node/422183)

Mandala Travel, Lda.
Morada: 4460 -270 Senhora da Hora / Porto
Telefone: +351 933 736 078 / 933 736 048
E-mail: info@mandalatravel.pt Website:
http://www.mandalatravel.pt
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Aceita Travellers Cheques;

A Mandala Travel é uma jovem empresa de turismo sediada no
Porto que oferece serviços de tours e transferes. A sua filosofia é
oferecer a impressão mais autêntica do nosso país e os seus
estilos de vida - fora das rotas comerciais. Gerida pelos seus
proprietários, Júlia e Diogo a Mandala Travel trabalha apenas
com pequenos grupos, em rotas detalhadas no norte de Portugal
- diretamente para o coração da cultura portuguesa, das
paisagens rurais e cenários (quase) intocados.
A palavra "Mandala" significa "círculo" e pode ser um modelo
para todos os tipos de estruturas na vida: círculos da natureza,
amigos e comunidades.
Nós somos o nosso projeto, conectando pessoas a pessoas,
pessoas aos visitantes e aos locais numa maneira calorosa à boa
maneira portuguesa.
Adicionalmente aos nossos serviços de turismo, tambem
organizamos eventos e workshops em cooperação com parceiros
locais e internacionais.
Encontre a sua inspiração portuguesa connosco!

Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;

Oliveira Pinto & Companhia, Lda.
Morada: Rua Ramalho Ortigão, 8

4000-407 Porto

Seja para negócios, turismo ou lazer, colocamos os nossos
serviços ao seu dispor.

Telefone: +351 22 200 55 57 Fax: +351 22 208 09 09

Majestur - Viagens e Turismo, Lda.

Outras Informações:
Intercontinental / Porto R. da Estação, 10/12 4300-171 Porto Tel:
%20351 22 510 48 92

Morada: Rua Sá da Bandeira, 1

4000-433 Porto

Telefone: +351 22 200 18 19 Fax: +351 22 208 06 49
E-mail: majestur@mail.telepac.pt

E-mail: viagens@inter-pt.com

Licença nº: 1685

Outras Informações:
Licença nº: 1987;

Paxtur - Agência de Viagens e Turismo, Lda.
Morada: Rua Formosa, 217

4000-251 Porto

Telefone: +351 22 339 27 10 Fax: +351 22 339 27 29

Martins Soares, Turismo, Lda.
Morada: Rua de Rodrigues Lobo, 8

4150-638 Porto

Telefone: +351 22 600 20 01 Fax: +351 22 606 86 17
E-mail: viagens@martins-soares.com Website:
http://www.martins-soares.com

E-mail: porto@paxtur.pt
Outras Informações:
Licença nº: 1825;

Pam Tours - Viagens e Turismo, Lda.

Runclick, Unipessoal, Lda.

Morada: Largo Ferreira Lapa, 48 - r/c

Morada: Rua S. João Bosco, 385-323

4150-323 Porto

4000-531 Porto

Telefone: +351 22 600 79 72 Fax: +351 22 600 80 82

Telefone: +351 22 099 15 32 Fax: +351 271 223 442

E-mail: pamtours.travel@mail.telepac.pt

E-mail: expansao@clickviaja.com Website: http://www.al
meidaviagens.com;http://www.porto.almeidaweb.com

Outras Informações:
Licença nº: 2024;

Outras Informações:
Licença nº: 2815;

Pinto Lopes Viagens, S.A.
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Morada: Rua Pinto Bessa, 466 4300-428 Porto
Telefone: +351 22 208 80 98 Fax: +351 22 208 80 99

Sarmento e Castro & Companhia, Lda.

E-mail: geral@pintolopesviagens.com Website:
http://www.pintolopesviagens.com

Telefone: +351 22 208 56 00 Fax: +351 22 208 56 33

Outras Informações:
Licença nº: 2070;

Morada: R. Sá da Bandeira, 772

4000 - 432 Porto

E-mail: pedro@turicambio.pt
Outras Informações:
Alvará nº: 2117

SACF Portugal Travel
Morada: Porto

Sete Viagens, Lda

Telefone: +351 919 455 184

Morada: Rua São Mamede, 51 4435-439 Rio Tinto

E-mail: sacf.portugaltravel@gmail.com Website:
http://sacfportugaltravel.wordpress.com/empresa

Telefone: +351 221 109 541/2/3/4 - +351 912957880

Outras Informações:
O cliente está em primeiro lugar; Segurança, profissionalismo e
rigor; Atmosfera higienizada e relaxante; Veículos que
asseguram a qualidade e conforto; Equipa dinâmica; Preços
competitivos; Serviço 24 horas; Serviços à medida do cliente.
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;

E-mail: info@sete-viagens.pt Website: http://www.seteviagens.pt
A Sete Viagens é uma empresa sediada em Rio Tinto, Distrito do
Porto e Região do Norte de Portugal.
Sob o lema, “Viajar é tudo de bom”, identificamo-nos como uma
organização em estado inicial, mas com uma equipa profissional,

Viagens de negócios e lazer; Serviços às ordens; Transferes;
Cerimónias e eventos; Circuitos Turísticos; Empresa certificada
pelo Turismo de Portugal; Motoristas e colaboradores com
experiência; Empresa certificada com alvará e licenças de Táxi;
Motoristas certificados e de confiança.

Semavitur - Viagens e Turismo, Unipessoal, Lda.
Morada: Rua da Alegria, 185 r/c

dinâmica e jovem ao seu dispor.
Somos uma empresa que tem como parceiros diversas entidades
experientes e bem vincadas no mercado de trabalho,
concretamente o Turismo.

4000-043 Porto

Telefone: +351 22 200 28 70 Fax: +351 22 208 16 79
E-mail: geral@semavitur.pt

Este facto permite que os nossos atuais e potenciais parceiros,
aquando das suas necessidades de serviços, possam consultar-

Outras Informações:
Licença nº: 1721;

nos, contando com uma resposta positiva, rápida e com uma
disponibilidade de elevada qualidade, beneficiando de uma

Sirius - Viagens e Turismo, Lda.
Morada: Rua Calouste Gulbenkian, 217

empresa transparente e sólida no mercado, com imensas
4050-145 Porto

Telefone: +351 22 607 55 50 Fax: +351 22 607 55 59
E-mail: sirius@sirius.pt Website: http://www.sirius.pt
Outras Informações:
Licença nº: 2067;

vantagens a oferecer.
Os serviços da Sete Viagens englobam todas as vertentes
necessárias para a realização de viagens de sucesso e requinte
consoante as necessidades particulares de cada caso.

Status Viagens

Orgulhamo-nos de oferecer serviços da mais elevada qualidade

Morada: Rua Dr Eduardo Santos Silva, 434200-279 Porto
Telefone: +351 220 043 087

pelos valores mais baixos do mercado, podendo afirmar desta

E-mail: geral@statusviagens.com Website:
http://www.statusviagens.com

forma que todos os clientes beneficiam de uma ótima e

Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;

imbatível relação qualidade/preço.

A Status Viagens nasceu à volta de uma viagem de sonho! O
conceito surgiu num momento em família, com a vontade de
todos os elementos em apostar numa ideia nova. Sentimos que a
Status Viagens iria ajudar a colmatar a ausência de agencias
capazes de proporcionar momentos únicos, no mundo. Este
projeto permite-nos trabalhar em família e desta forma oferecer
aos nossos clientes momentos de sonho e de felicidade como os

e inovação permanente, devendo-se sobretudo ao grande

Faz ainda parte do nosso “ADN”, a capacidade de modernização

profissionalismo e rigor de todos os colaboradores e parceiros,
que nos permitem possuir uma forte competitividade, sempre na
vanguarda do mercado, bem como em várias áreas de atuação
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que temos a trabalhar em conjunto. Queremos ser a sua
primeira escolha, a sua primeira opção. A personalização e
customização fazem parte do nosso ADN.

dentro do Turismo.

Smasoltrav
Morada: Rua do Mercado, loja 39580-537 Vila do Porto

Top Atlântico / Porto
Morada: Praça General Humberto Delgado, 269
4000-288 Porto
Telefone: +351 22 207 40 20 Fax: +351 22 207 40 39
E-mail: aliados@topatlantico.com Website:
http://www.topatlantico.pt
Outras Informações:
- Boavista - Av. da Boavista, 1361 - 4100-130 PORTO
Tel.: (+351) 226 052 200
Fax: (+351) 226 052 209
E-mail: boavista@topatlantico.com
- Bom Sucesso - Largo Ferreira Lapa, 34 - 4150-323 PORTO
Tel.: (+351) 226 052 020
Fax: (+351) 226 052 030
E-mail: bomsucesso@topatlantico.com
- Marques Soares - Rua das Carmelitas, 92 - 4050-161 PORTO
Tel.: (+351) 222 042 220

Telefone: +351 296 883 049 / 926 339 639
E-mail: info@smasoltrav.com Website:
http://www.smasoltrav.com
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;

A Smasoltrav é uma agência de viagens recente mas com
diretrizes bem definidas.
Esta iniciativa surgiu num momento em que os empreendedores
acreditam no desenvolvimento turístico da Ilha de Santa Maria e
porque desejam levar o nome dos Açores e da Ilha o mais longe
possível, convidando turistas de todo mundo a conhecerem o
arquipélago dos Açores e nomeadamente a ilha de Gonçalo
Velho.
Pretendemos também oferecer a todos os habitantes da Ilha de
Santa Maria nos Açores e a todos os marienses e lusodescendentes da diáspora portuguesa, os serviços da nossa
agência de viagens para qualquer destino do mundo em férias
ou trabalho.
Já dizia Mário Quintana, que: Viajar é mudar a roupa da alma.
E é com este mote que a Smasoltrav enquanto agência de
viagens, deseja que todos os seus clientes sintam vontade de
mudar a sua alma de viajante, escolhendo a Smasoltrav como a
sua agência de viagens de eleição.

Fax: (+351) 222 042 222
E-mail: ams@topatlantico.com
- Famalicão - Av. José Dias de Oliveira, 64
4770-418 POUSADA DE SARAMAGOS
Tel.: (+351) 252 920 350
Fax: (+351) 252 920 359
E-mail: famalicao@topatlantico.com
- S. João de Brito - Rua de S. João de Brito, 508 - 4100-453
PORTO
Tel.: (+351) 225 201 180
Fax: (+351) 225 320 181
E-mail: sjoaodebrito@topatlantico.com
- S. J. Madeira - Praça Luís Ribeiro, 181

A agência de viagens Smasoltrav tem para oferecer aos seus
clientes os melhores pacotes de férias criteriosamente
escolhidos através de operadores nacionais e internacionais de
renome por nós selecionados e que com base na sua experiência
nos garantem os maiores padrões de qualidade para todos os
nossos clientes, tanto particulares como empresariais.
A agência de viagens Smasoltrav, oferece também pacotes de
férias personalizados, assim como todos os serviços de viagens e
turismo com total liberdade e flexibilidade para os nossos
clientes.
A agência de viagens Smasoltrav orgulha-se da sua motivação,
seriedade e know-how em busca do melhor serviço
personalizado para cada cliente.
O impossível não existe para a Smasoltrav, os sonhos e desejos
dos nossos clientes serão para nós sempre um desafio a
concretizar e tudo faremos para o conseguir.
A nossa equipa mesmo pequena é o nosso maior património e
tudo faremos para oferecer aos nossos clientes altos padrões de
qualidade nos nossos serviços.
A Smasoltrav é a única agência de viagens sediada na linda Ilha
de Santa Maria, uma das nove ilhas dos Açores, estamos no meio
do Oceano Atlântico e queremos ter o nosso “Oceano Azul”,
apostando na diferença e criando valor para os nossos clientes.

3700-172 S. JOÃO DA MADEIRA
Tel.: (+351) 256 202 360
Fax: (+351) 256 202 361
E-mail: sjoamadeira@topatlantico.com
- Balcão Aeroporto - Aeroporto Sá Carneiro - Pedras Rubras
4470 MAIA

Tomaz do Douro Empreendimentos Turisticos Lda.
Morada: Praça da Ribeira, 54050-513 Porto
Telefone: +351 222 082 286 Fax: +351 222 088 059
E-mail: geral@tomazdodouro.com Website:
http://www.tomazdodouro.pt
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Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;

Tel.: (+351) 229 488 103
Fax: 229 488 106
E-mail: aeroportoopo@topatlantico.com
Licença nº: 334/80
A Top Atlântico assume-se como a maior agência de viagens a
operar em Portugal, com cerca de 80 balcões espalhados por
todo o país, incluindo Madeira e Açores e cerca de 450 técnicos
especializados. A dimensão alcançada permite a colocação no
mercado dos melhores preços, aliados a uma maior variedade de
produto, sempre conjugados com um serviço de qualidade.

A empresa Tomaz do Douro – Empreendimentos Turísticos, Lda
foi fundada em 1994 e realiza cruzeiros desde o Porto a Barca
D’Alva, passando a sua atividade igualmente pela realização de
almoços, jantares, casamentos e até mesmo pela realização de
reuniões. Atualmente as embarcações que a empresa possui são
as seguintes: “São Telmo”, “Via Douro”, “Tomaz do Douro” e
“Esplendor do Douro”, equipados com os mais modernos
sistemas de navegação.

Transalpino
Morada: Rua da Constituição, 621

A Top Atlântico é uma participada da Espírito Santo Viagens,
líder nacional no mercado de viagens e a organização nacional
com maior projecção no exterior a operar no sector da
distribuição turística, composta por mais de 110 balcões
distribuídos por Portugal, Espanha, França, Itália, Reino Unido e
Brasil.

4200-200 Porto

Telefone: +351 22 507 36 60 Fax: +351 22 507 36 69
E-mail: porto@transalpino-viagens.pt Website:
http://www.transalpino-viagens.pt
Outras Informações:
Licença nº: 411/83;

Travel with Portugal Deluxe
Morada: Rua Eng. Ferreira Dias, 924 E464100-246 Porto

TUI / Porto

Telefone: +351 22 617 15 18 Fax: +351 22 619 08 33

Morada: Rua Dom Manuel II, 81 - Loja 15 4050-345 Porto

E-mail: info@portugaldeluxe.com Website:
http://www.portugaldeluxe.com

Telefone: +351 22 606 16 90 Fax: +351 22 609 81 98

Outras Informações:
Representantes em Portugal da marca Signature Travel Network
desde 2003, e parceiros, em exclusividade, de algumas agências
Virtuoso Travel.
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;

A Portugal Deluxe, Lda. é um tour operador de recetivo, sedeado
em Portugal, operando viagens privadas e personalizadas para o
segmento de luxo.
Especializados em viagens privadas, programações focadas em
herança judaica, tours gastronómicos e vínicos, pertencemos ao
consorcio Signature Travel Network desde 2003.

E-mail: oporto@tuiviagens.pt Website:
http://www.tuiviagens.pt
Outras Informações:
Licença nº: 332/80;

Viagens Tempo - Operador Turístico, Lda.
Morada: Rua da Alegria, 1930 -1º. - Salas 1 e 2
4200-024 Porto
Telefone: +351 22 557 34 90 Fax: +351 22 550 68 20
E-mail: geral@viagenstempo.com Website:
http://www.viagenstempo.com
Outras Informações:
Licença nº: 2094;

Viagens Abreu, S. A.
Morada: Av. dos Aliados, 207 4000-067 Porto

Wine Tourism in Portugal

Telefone: +351 22 204 35 20 Fax: +351 22 204 36 90

Morada: Rua Professor Augusto Nobre, 451-B4150-119
Porto
Telefone: +351 226 102 075

E-mail: aliados@abreu.pt Website: http://www.abreu.pt
Outras Informações:
A Agência Abreu dispõe de uma rede de lojas no concelho de
Lisboa, cujos contactos poderá encontrar no website acima
indicado. Licença nº: 1702

A Agência Abreu foi fundada no Porto em 1840. É o maior
operador turístico de grupos e individuais.
Os balcões Abreu tem um staff multilingue, treinado para os
melhores serviços de incoming e outgoing. São pessoas
experientes capazes de dar sugestões aos mais variados níveis e
com um toque muito pessoal.

Vigemac - Viagens e Turismo

E-mail: info@winetourismportugal.com Website:
http://www.winetourismportugal.com
A Wine Tourism in Portugal cria os melhores TOURS e
EXPERIÊNCIAS! Especializada em experiências exclusivas e
turismo autêntico através das regiões vitivinícolas portuguesas,
oferece aos viajantes a perspetiva e informação privilegiada que
apenas uma equipa portuguesa de especialistas em tours vínicos
pode oferecer e trabalha somente com os mais premiados

Morada: Praça da República, 6 4050 - 495 Porto
Telefone: +351 222 014 211/12 Fax: +351 222 014 213

parceiros do país.
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E-mail: joaocarlos@vigemac.com Website:
http://www.vigemac.com
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;

Para aqueles que adoram excelente vinho, gastronomia e os
prazeres da vida, disponibiliza o conhecimento, assistência e
ferramentas perfeitas para planear e desfrutar da melhor

A Agência de Viagens Vigemac, Lda. dá-lhe a conhecer uma
vasta gama de serviços que disponibiliza em Portugal e Angola,
com toda a qualidade e eficiência ao mais alto nível para
proporcionar o melhor aos nossos clientes. E porque o cliente é
para nós o bem mais importante, sendo para ele direcionado
todo o nosso esforço e atenção. Queremos alargar a nossa área
de intervenção e chegar mais longe onde podemos fazer valer os
nossos serviços. Com uma experiência de vinte anos no ramo do
turismo e nos serviços internacionais, temos uma equipa
altamente qualificada e especializada que permite oferecer uma
grande variedade de serviços. Porque acreditamos que fazemos
a diferença, queremos ajudá-lo a crescer e a evoluir juntamente
connosco.Crescemos e continuaremos a crescer, podendo
facilitar o seu negócio com credibilidade e confiança e com o
profissionalismo desejado.

Zhutravel
Morada: Rua Nossa Senhora Fátima, 4374050-428 -Porto

experiência das suas vidas em Portugal do modo mais fácil e
www.winetourismportugal.com,
económico possível, através de
onde os clientes podem facilmente e com segurança obter
informação útil e reservar online todos os tipos de serviços e
atividades e até mesmo planear as suas próprias escapadelas de
sonho ao reservar experiências ou tours em Portugal enquanto
medem o custo das mesmas em simultâneo!
Além de juntar as mais interessantes experiências de Portugal,
este website permite-lhe reservar tours com ou sem
acomodação no Porto, Douro, Lisboa, Alentejo, Algarve, Setúbal,
Madeira, Bairrada e Região Vinho Verde, tours de autor
recomendados por especialistas e tours customizados à sua
medida. Com atividades relacionadas com o património e
cultura, o Bem-estar, o desporto, a música, os clientes têm muito
por onde escolher, mas podem contar com a ajuda desta
dedicada equipa.

Telefone: +351 935 888 887
E-mail: filipe@zhutravel.com Website:
http://www.zhutravel.com
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;

Póvoa de Lanhoso
Abreu / Póvoa de Lanhoso
Morada: Largo Eng. Armando Rodrigues 4830-520
Póvoa de Lanhoso
Telefone: +351 253 631 733 Fax: +351 253 631 734
E-mail: planhoso@abreu.pt Website: http://www.abreu.pt
Outras Informações:
Licença nº: 35/58;

Póvoa de Varzim
Abreu / Póvoa de Varzim

Agência Castro - Viagens e Turismo

Morada: Av. Santos Graça, 25 4490-405 Póvoa de
Varzim
Telefone: +351 252 298 330 Fax: +351 252 298 339

Morada: Rua Almirante Reis, 1 4490-463 Póvoa de
Varzim
Telefone: +351 252 622 259 Fax: +351 252 614 791

E-mail: pvarzim@abreu.pt Website: http://www.abreu.pt

E-mail: geral@viagenscastro.com

Outras Informações:
Licença nº: 35/58;

Nela-Tur - Viagens e Turismo, Lda.

Bom Despacho - Agência de Viagens e Turismo
Morada: Praça Marquês de Pombal, 3-B 4490-442 Póvoa
de Varzim
Telefone: +351 252 615 592 Fax: +351 252 615 592

Morada: Rua Gomes Amorim, 11- A 4490-641 Póvoa de
Varzim
Telefone: +351 252 617 361 Fax: +351 252 617 360
E-mail: nelatur@sapo.pt

E-mail: bomdespacho@sapo.pt
Outras Informações:
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Licença nº: 1787;

Rondatur - Viagens e Turismo, Lda.
Morada: Av. Mouzinho Albuquerque, 148 - r/c 4490-409
Póvoa de Varzim
Telefone: +351 252 615 785 Fax: +351 252 615 501
E-mail: geral@rondatur.pt Website:
http://www.rondatur.pt
Outras Informações:
Clean&Safe - Esta empresa cumpre os requisitos de higiene e
limpeza para prevenção e controlo do vírus COVID-19, de acordo
com as recomendações da Direção Geral da Saúde. Mais
informações em www.visitportugal.com. (link para
https://www.visitportugal.com/pt-pt/node/422183)
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Aceita Travellers Cheques;

Agência de Viagens e Turismo com programação própria em
autocarro, aluguer de autocarros a grupos. Agências, escolas
etc. Licença de transportador e transportador de crianças.

Santa Maria da Feira
Abreu / Santa Maria da Feira

Amorim

Morada: Av. Dr. Francisco Sá Carneiro 4 - C 4520-164
Santa Maria da Feira
Telefone: +351 256 377 020 Fax: +351 256 377 029

Morada: Rua de Meladas, 380 - Apartado 20 4536-902
Mozelos
Telefone: +351 22 747 54 00 Fax: +351 22 747 54 14

E-mail: smfeira@abreu.pt Website: http://www.abreu.pt

E-mail: avt@amorim.com

Outras Informações:
Licença nº: 35/58;

Outras Informações:
Licença nº: 677/93;

Bestravel / Santa Maria da Feira

Leitur / Santa Maria da Feira

Morada: Av. Dr. Francisco Sá Carneiro, 9 Loja A4520-164
Santa Maria da Feira
Telefone: +351 256 100 236 Fax: +351 256 100 237
E-mail: smfeira@besttravel.pt Website:
http://www.besttravel.pt
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;

A BESTRAVEL é a maior rede de Agências de viagens em regime
de franchising, detendo mais de 40 lojas, estrategicamente
instaladas em todo o país.
Procuramos e promovemos o desenvolvimento de mais e
melhores soluções, mais próximas dos gostos e necessidades
dos consumidores – na imaginação, na qualidade, no sentido
prático e no preço.

Morada: Rua Zeca Afonso, 2

4505-393 Fiães

Telefone: +351 22 764 50 01 Fax: +351 22 764 62 84
E-mail: leitur@lei.com.pt Website: http://www.lei.com.pt
Outras Informações:
Licença nº: 485/85;

Primeira Classe
Morada: Rua da Feira, 304

4535-035 Lourosa

Telefone: +351 22 745 60 06 Fax: +351 22 745 60 08
E-mail: geral@primeiraclasse.webside.pt
Outras Informações:
Licença nº: 714/94;

A BESTRAVEL só completa a sua missão quando os nossos
clientes regressam a casa 100% satisfeitos.

Lourotur - Viagens e Turismo, Lda.
Morada: Av. Principal, 5276

4535-013 Lourosa

Telefone: +351 256 318 186 / 7 Fax: +351 256 318 188
E-mail: fernando@lourotur.com
Outras Informações:
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Licença nº: 1759;

Rota Pontual - Agência de Viagens e Turismo, Lda.
Morada: Av 25 de Abril, 19 - C 4520-165 Santa Maria da
Feira
Telefone: +351 256 365 504/2561 Fax: +351 256 365
504
E-mail: rota_pontual@sapo.pt
Outras Informações:
Licença nº: 2322;

Santo Tirso
Abreu / Santo Tirso

Agência de Viagens Central Tirsense

Morada: Rua Dr. António Augusto Pires de Lima, 5
4780-443 Santo Tirso
Telefone: +351 252 800 590 Fax: +351 252 800 599

Morada: Praça de Camilo Castelo Branco 4780-374
Santo Tirso
Telefone: +351 252 852 293 Fax: +351 252 852 293

E-mail: stirso@abreu.pt Website: http://www.abreu.pt

E-mail: central_tirsense@oninet.pt

Outras Informações:
Licença nº: 35/58;

Nortenha - Viagens e Turismo, Lda.

M. Vieira - Agência de Viagens e Turismo, Lda.
Morada: Rua Infante D. Henrique - Edifício Infante, 274
4785-187 Trofa
Telefone: +351 252 418 573 Fax: +351 252 418 019
E-mail: geral@mvieira.com

Santiagotur - Viagens e Turismo, Lda.
Morada: Av. D. Pedro V, 1153 - 1º (Loja 11) 4785-309
Trofa
Telefone: +351 252 400 930 Fax: +351 252 400 939

Morada: Rua Dr. António Augusto Pires de Lima, 12
4780-443 Santo Tirso
Telefone: +351 252 852 571 Fax: +351 252 857 389
E-mail: nortenhaviagens@gmail.pt
Outras Informações:
Clean&Safe - Esta empresa cumpre os requisitos de higiene e
limpeza para prevenção e controlo do vírus COVID-19, de acordo
com as recomendações da Direção Geral da Saúde. Mais
informações em www.visitportugal.com. (link para
https://www.visitportugal.com/pt-pt/node/422183)

E-mail: santiagotur@mail.telepac.pt Website:
http://www.santiagotur.pt

São João da Madeira
Abreu / S. João da Madeira

GeoStar / São João da Madeira

Morada: Edifício Laranjeiras Av. Dr. Renato Araújo, 371
3700-243 S. João da Madeira
Telefone: +351 256 200 570 Fax: +351 256 200 579

Morada: Shopping 8ª Av Continente S. João da
MadeiraAv. Dr. Renato Araújo, Loja nº 1061 - Quinta do
Morgado3700-240 S. João da Madeira
Telefone: +351 256 839 570 Fax: +351 256 839 571

E-mail: sjmadeira@abreu.pt Website:
http://www.abreu.pt
Outras Informações:
Alvará nº: 35/58;

Mercado das Viagens / São João da Madeira
Morada: Avenida da Liberdade, 884 3700-164 São João
da Madeira
Telefone: +351 256 033 305
E-mail: saojoaomadeira@mercadodasviagens.pt
Outras Informações:
Clean&Safe - Esta empresa cumpre os requisitos de higiene e
limpeza para prevenção e controlo do vírus COVID-19, de acordo
com as recomendações da Direção Geral da Saúde. Mais

E-mail: sjmadeira@geostar.pt Website:
http://www.geostar.pt
Outras Informações:
Registo nº: 1819
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;

GeoStar
onde a viagem começa
A GeoStar é um dos principais operadores de viagens em
Portugal, sendo participada a 50% pelos Grupos RAR e Sonae. A
GeoStar oferece a empresas e particulares um serviço de
aconselhamento de viagens, a qualquer hora e em qualquer
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informações em www.visitportugal.com. (link para
https://www.visitportugal.com/pt-pt/node/422183);
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;

O mercado das Viagens oferece aos seus clientes um serviço
personalizado, baseado na qualidade do atendimento e no
acompanhamento permanente.

Roquetur
Morada: Av. Benjamim Araújo, 79 3700-060 S. João da
Madeira
Telefone: +351 256 829 609 Fax: +351 256 829 608
E-mail: roquetur@roquetur.com Website:
http://www.roquetur.com

lugar graças a um atendimento especializado e canais dedicados
24h. Integra uma rede de 38 lojas, uma operação Internet
através do www.geostar.pt, dois Business Travel Centers, em
Lisboa e no Porto, e um escritório em Madrid, dimensão que
permite apresentar grande capacidade de resposta aos
crescentes desafios de competitividade desta área de negócios.
Apoiada em evoluídas ferramentas tecnológicas e serviços
inovadores - em conjunto com os seus operadores Sporski,
Takeoff e Megaviagens - a GeoStar apresenta uma proposta de
valor integrada aos seus clientes, assente nos mais elevados
níveis de serviço com as melhores condições de mercado.
A assinatura “Onde a Viagem Começa” reforça a ambição de
liderança e evoca o lado intangível da “viagem”, posicionando a
GeoStar no território emocional do consumidor, ao acreditar que
a viagem começa, onde o desafio, a evasão, o sonho, a vontade
e o desejo começam.

Norviagens
Morada: Rua Fundo de Vila, 333 - Loja X (Edifício
Laranjeiras) 3700-120 S. João da Madeira
Telefone: +351 256 822 229 Fax: +351 256 831 958
E-mail: reservas@norviagens.com Website:
http://www.norviagens.com
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;

A Norviagens Lda inicia a sua atividade em finais de 1996.
A honestidade, o profissionalismo e o constante
acompanhamento do serviço prestado ao cliente tem sido
garantia da nossa imagem de credibilidade, associada a escolha
cuidadosa dos nossos fornecedores.
Somos membros ativos da IATA ( Internacional Air Transportation
) , operamos em parceria com o grupo GEA - Grupo de Agências
de Viagens Independentes , e somos ainda associados da APAVT,
incluindo a figura do “Provedor do Cliente“, o que reforça ainda
mais a nossa postura na prestação de serviço vocacionado para
a industria atrativa e complexa do Turismo. Desde 2008
complementamos a nossa atividade com o serviço de transporte,
seja no transfere ao aeroporto para os nossos clientes, seja no
aluguer de autocarros através da nossa associada PINHO BUS,
Transportes Públicos de Passageiros Lda .

Travel4life
Morada: Rua Padre Oliveira, 198 3700-200 São João da
Madeira
Telefone: +351 256 045 465
E-mail: info@travel4life.pt Website:
http://www.travel4life.pt
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;

A Travel4life é uma agência de viagens especializada, que
garante um serviço experiente, com mais de 15 anos de
experiênca, e de qualidade. Diferenciamo-nos na prestação de
serviços personalizados e de excelência, oferecendo uma ampla
gama de produtos para qualquer orçamento e estilo de vida!
A Travel4life acompanhará a sua viagem, de lazer ou negócios ,
antes, durante e depois da sua ida. A nossa equipa especializada
está acessível a qualquer momento e estará disponível se tiver
alguma dúvida ou contratempo no local da sua viagem.
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Tarouca
Travel Lovers
Morada: Urbanização do Mártir São Sebastião, lote 3 Loja
r/c3610-021 Tarouca
Telefone: +351 254 249 561
E-mail: geral@travellovers.pt Website:
http://www.travellovers.pt
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;

A Travel Lovers dispõe de uma equipa especializada em
atendimento personalizado, criou condições para garantir
elevados padrões de qualidade de serviço aos seus clientes.
Viagens | Grupos | Incoming/Outgoing | Pacotes Férias | Circuitos
Culturais | Férias | Expedições | City Breaks A nossa missão
consiste em aconselhar, gerir e apoiar as viagens em grupo ou
individual, de âmbito empresarial e de entretenimento.
Operamos com modernos sistemas informáticos, agilizando a
emissão e reserva de bilhetes aéreos, vouchers e demais
documentos de viagens.

Trofa
A Nossa Tribo

Iguana Tours

Morada: Rua Fernão Lopes, 100 4785-267 Trofa

Morada: Rua Conde São Bento 177

Telefone: +351 963 605 027

Telefone: +351 223 222 223 / 91 500 12 12

E-mail: info@anossatribo.pt

E-mail: clientes@iguanatours.pt Website:
http://www.iguanatours.pt

4785-296 Trofa

A Iguana Tours é uma Agência de Viagens especializada na
organização de viagens de Lazer e Corporate.
Temos como objetivo a satisfação dos nossos clientes.
Oferecemos um serviço de aconselhamento especializado e
personalizado.
Primamos sempre pela qualidade e dedicação de forma a
proporcionar as melhores experiências encontrando sempre a
solução mais adequadas às suas necessidades.

Valença
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Best Travel / Valença do Minho

Cifra Viagens

Morada: Edifício São Gião, Loja 13, R/C, São
Gião4930-664 Valença
Telefone: +351 251 339 029

Morada: Rua Val Flores, Edf. O gaveto loja 74930-746
Valença
Telefone: +351 251 821 290 Fax: +351 251 821 292

E-mail: valencadominho@besttravel.pt Website:
http://www.bestravel.pt

E-mail: info@cifraviagens.com Website:
http://www.cifraviagens.com

Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;

Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;

A BESTRAVEL é a maior rede de Agências de viagens em regime
de franchising, detendo mais de 40 lojas, estrategicamente
instaladas em todo o país.

Cifra Viagens é uma empresa do ramo da organização de
viagens, experiente e com profissionais há mais de 20 anos no
mercado. De âmbito internacional, destacamo-nos pela
efeciência e rápida resposta ás necessidades dos nossos
clientes.

Procuramos e promovemos o desenvolvimento de mais e
melhores soluções, mais próximas dos gostos e necessidades
dos consumidores – na imaginação, na qualidade, no sentido
prático e no preço.
A BESTRAVEL só completa a sua missão quando os nossos
clientes regressam a casa 100% satisfeitos.

Exótica Tour
Morada: Avenida Miguel Dantas, Edf. Luso Galaico nº 10,
Lj N4930-678 Valença
Telefone: +351 251 030 237

Odisseia Azul
Morada: Ed. Atenas R/Ch Loja 13 4930-746 Valença do
Minho
Telefone: +351 251 837 163 / 925 301 910 Fax: +351
251 837 163
E-mail: odisseia.eventos@gmail.com Website:
http://www.viagensodisseiaazul.com
O seu portal para o mundo!

E-mail: geral@centraldreservas.com Website:
http://www.exoticatour.com
A Exotica Sunday Unipessoal, oferece o melhor serviço,
qualidade e preço para as suas viagens. Somos uma operadora
de viagens nacionais e internacionais em grupos, temos uma
equipa de profissionais sempre ao dispor dos nossos clientes
para oferecer viagens de sonhos.

Vefa Travel - Viagens e Turismo, Unipessoal, Lda.
Morada: E.N.13 Lugar de Valgas ou Ratoeira (V.Nova de
Cerveira) 4920-112 Reboreda
Telefone: +351 251 708 240 Fax: +351 251 708 245
E-mail: geral@vefatravel.pt
Outras Informações:
Clean&Safe - Esta empresa cumpre os requisitos de higiene e
limpeza para prevenção e controlo do vírus COVID-19, de acordo
com as recomendações da Direção Geral da Saúde. Mais
informações em www.visitportugal.com. (link para
https://www.visitportugal.com/pt-pt/node/422183)
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Valongo
Best Travel / Ermesinde

Bojador - Turismo e Viagens

Morada: Rua Prof. Joaquim Teixeira, 115 E 4445-485
Ermesinde
Telefone: +351 22 973 40 40 Fax: +351 22 973 40 39

Morada: Rotunda 1º. de Maio, 32 4440-519 Valongo

E-mail: ermesinde@besttravel.pt Website:
http://www.besttravel.pt
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;

A BESTRAVEL é a maior rede de Agências de viagens em regime
de franchising, detendo mais de 40 lojas, estrategicamente
instaladas em todo o país.
Procuramos e promovemos o desenvolvimento de mais e
melhores soluções, mais próximas dos gostos e necessidades
dos consumidores – na imaginação, na qualidade, no sentido
prático e no preço.
A BESTRAVEL só completa a sua missão quando os nossos
clientes regressam a casa 100% satisfeitos.

Capital do Descanso - Agência de Viagens e
Turismo
Morada: Rua Drº. Nunes da Ponte, nº. 63 4440 - 645
Valongo
Telefone: +351 22 422 55 36 Fax: +351 22 422 55 30

Telefone: +351 22 422 55 39 Fax: +351 22 422 55 40
E-mail: bojador@geral.webside.pt
Outras Informações:
Clean&Safe - Esta empresa cumpre os requisitos de higiene e
limpeza para prevenção e controlo do vírus COVID-19, de acordo
com as recomendações da Direção Geral da Saúde. Mais
informações em www.visitportugal.com. (link para
https://www.visitportugal.com/pt-pt/node/422183)

VerticalTur
Morada: Rua Alvares Cabral, 760Valongo
Telefone: +351 933 019 042
E-mail: verticaltur@sapo.pt Website:
https://verticaltur.pt/
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;

As nossas ideias são o vosso destino

E-mail: geral@cdviagens.pt
Outras Informações:
Alvará nº: 2538;

Viana do Castelo
Abreu / Viana do Castelo

Avic - Autocarros e Viagens Irmãos Cunha

Morada: Praça da República, 21 4900-520 Viana do
Castelo
Telefone: +351 258 801 500 Fax: +351 258 801 509

Morada: Av. dos Combatentes da Grande Guerra, 206
4901-856 Viana do Castelo
Telefone: +351 258 806 180 Fax: +351 258 806 189

E-mail: viana@abreu.pt Website: http://www.abreu.pt

E-mail: agviana@avic.pt Website: http://www.avic.pt

Outras Informações:
Licença nº: 35/58;
A Agência Abreu foi fundada no Porto em 1840. É o maior
operador turístico de grupos e individuais.
Os balcões Abreu tem um staff multilingue, treinado para os
melhores serviços de incoming e outgoing. São pessoas
experientes capazes de dar sugestões aos mais variados níveis e
com um toque muito pessoal.

Outras Informações:
Licença nº: 1684;

GeoStar / Viana

E-mail: manager@manorhouses.com Website:
http://www.manorhouses.com

Morada: Estação Viana ShoppingAv. General Humberto
Delgado 101 – Loja 1.0694900-317 Viana do Castelo
Telefone: +351 258 100 600 Fax: +351 258 100 601
E-mail: viana@geostar.pt Website: http://www.geostar.pt
Outras Informações:
Registo nº: 1819
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;

Manor Houses, Lda.
Morada: Rua Ricardo Marques, 41 4900-008 Viana do
Castelo
Telefone: +351 258 835 065 Fax: +351 258 811 491

Outras Informações:
Licença nº: 2600;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;
Agência de Viagens especializada em todos os tipos de
alojamento, desde o mais económico a cinco estrelas, em todas
as regiões de Portugal.

Plural Tours
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GeoStar
onde a viagem começa
A GeoStar é um dos principais operadores de viagens em
Portugal, sendo participada a 50% pelos Grupos RAR e Sonae. A
GeoStar oferece a empresas e particulares um serviço de
aconselhamento de viagens, a qualquer hora e em qualquer
lugar graças a um atendimento especializado e canais dedicados
24h. Integra uma rede de 38 lojas, uma operação Internet
através do www.geostar.pt, dois Business Travel Centers, em
Lisboa e no Porto, e um escritório em Madrid, dimensão que
permite apresentar grande capacidade de resposta aos
crescentes desafios de competitividade desta área de negócios.
Apoiada em evoluídas ferramentas tecnológicas e serviços
inovadores - em conjunto com os seus operadores Sporski,
Takeoff e Megaviagens - a GeoStar apresenta uma proposta de
valor integrada aos seus clientes, assente nos mais elevados
níveis de serviço com as melhores condições de mercado.
A assinatura “Onde a Viagem Começa” reforça a ambição de
liderança e evoca o lado intangível da “viagem”, posicionando a
GeoStar no território emocional do consumidor, ao acreditar que
a viagem começa, onde o desafio, a evasão, o sonho, a vontade
e o desejo começam.

Morada: Rua Manuel Espregueira, 33 - sala 3.2 4900-318
Viana do Castelo
Telefone: +351 914 078 685 / 258 023 039 Fax: +351
258 023 039
E-mail: info@pluraltours.pt Website:
http://www.pluraltours.pt
A Plural Tours é a sua Agência de Viagens totalmente dedicada à
promoção da região do Alto Minho de Portugal. Na Plural Tours
podemos tratar de toda a sua visita à região, e a sua única
preocupação será fazer a mala e viver todas as emoções que lhe
proporcionamos. Escolha a sua hospedagem, locais para fazer as
suas refeições aproveitando toda a nossa gastronomia,
atividades e prepare as suas visitas culturais – tudo isto antes de
sair de casa.
Da montanha à praia, os vales do Minho e do Lima no Alto Minho
proporcionam-lhe um despertar de emoções. A Plural Tours

Ovnitur
Morada: Largo Instituto Historico do Minho, 36 4900-522
Viana do Castelo
Telefone: +351 258 820 323 Fax: +351 258 820 333

organiza-lhe uma estadia de sonho, numa das regiões mais

E-mail: vianacastelo@ovnitur.pt Website:
http://www.ovnitur.pt

alojamento ao roteiro gastronómico às atividades lúdicas,

Outras Informações:
Licença nº: 529/87;

culturais e recreativas, sem que tenha de sair de casa, para que
viva momentos inesquecíveis. Só precisa de nos confiar o seu

Top Atlântico / Viana do Castelo
Morada: Av. Combatentes, 7

encantadoras da Europa. Tudo é tratado por si e para si: do

4900-563 Viana do Castelo

desejo. Nós concretizamo-lo. Bem-vindo ao Alto Minho! Um
despertar de emoções.

Telefone: +351 258 807 040 Fax: +351 258 807 049
E-mail: viana@topatlantico.com Website:
http://www.topatlantico.pt
Outras Informações:
Licença nº: 334/80
A Top Atlântico assume-se como a maior agência de viagens a
operar em Portugal, com cerca de 80 balcões espalhados por
todo o país, incluindo Madeira e Açores e cerca de 450 técnicos
especializados. A dimensão alcançada permite a colocação no
mercado dos melhores preços, aliados a uma maior variedade de
produto, sempre conjugados com um serviço de qualidade.

A Top Atlântico é uma participada da Espírito Santo Viagens,
líder nacional no mercado de viagens e a organização nacional
com maior projecção no exterior a operar no sector da
distribuição turística, composta por mais de 110 balcões
distribuídos por Portugal, Espanha, França, Itália, Reino Unido e
Brasil.
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Vieira do Minho
A Giromundo
Morada: Av. Barjona de Freitas, 44850-521 Vieira do
Minho
Telefone: +351 253 648 671 Fax: +351 253 648 687
E-mail: info@giromundo.com Website:
http://www.giromundo.com

Vila Flor
Just Like Us Travel & Experiences
Morada: Largo de Santo António, 35360-062 Freixiel Vila
Flor
Telefone: +351 910 613 509
E-mail: justlikeus.experiences@gmail.com Website:
http://www.justlikeus.pt/
Just Like Us Travel & Experiences - grandes experiências para
pequenos grupos.
Just Like Us é um projeto de Turismo de experiências, sonhado
durante o verão de 2019 e construído com o coração e a alma no
primeiro trimestre de 2020.
A pandemia que ainda vivemos, numa primeira fase, ameaçou o
projeto; agora, o turismo de pequenos grupos faz mais sentido
do que nunca.
A primeira pergunta é: o que é o Turismo de Experiências?
Significa que, mais do que passar por um sítio, vamos de forma
ativa fazer parte da realidade desse sítio e das gentes que lá
habitam.
Seja para aprender a cozinhar o prato típico da região, para lidar
com as plantações ou os animais ou para se iniciar no folclore ou
nas artes aplicadas, a garantia é que está a lidar com locais e a
usufruir da sua experiência e forma de viver.
Ao mesmo tempo, estamos a contribuir para apoiar a economia
local e para preservar as artes e ofícios em risco de extinção.
Just Like Us está dedicada ao Norte de Portugal: Minho, Douro e
Tras os Montes.
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Vila Nova de Famalicão
Abreu / Vila Nova Famalicão

Almeida Viagens / Vila Nova de Famalicão

Morada: Avª. General Humberto Delgado, 10 4760-001
Vila Nova de Famalicão
Telefone: +351 252 308 840 Fax: +351 252 308 849

Morada: Rua Camilo Castelo Branco, 85 4760-127 Vila
Nova de Famalicão
Telefone: +351 252 327 484 Fax: +351 252 372 256

E-mail: famalicao@abreu.pt Website:
http://www.abreu.pt

E-mail: famalicao.centro@almeidaviagens.com Website:
http://www.almeidaviagens.com;http://www.porto.almeid
aweb.com

Outras Informações:
Licença nº: 35/58;
A Agência Abreu foi fundada no Porto em 1840. É o maior
operador turístico de grupos e individuais.
Os balcões Abreu tem um staff multilingue, treinado para os
melhores serviços de incoming e outgoing. São pessoas
experientes capazes de dar sugestões aos mais variados níveis e
com um toque muito pessoal

Atlas - Agência de Viagens e Turismo
Morada: Av. da Liberdade, 444750-312 Barcelos
Telefone: +351 253 815 155 Fax: +351 253 811 942
E-mail: barcelos@atlas-viagens.pt Website:
http://www.atlas-viagens.pt
Outras Informações:
Alvará nº: 2927

Outras Informações:
Licença nº: 1506/08;

Bestravel / Famalicão
Morada: Galeria Comercial Jumbo Famalicão - loja 15 /
Avª do Brasil, Quinta da Barberia - Antas4760-010 Vila
Nova de Famalicão
Telefone: +351 252 302 000
E-mail: famalicao@besttravel.pt Website:
http://www.bestravel.pt
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;

A BESTRAVEL é a maior rede de Agências de viagens em regime
de franchising, detendo mais de 40 lojas, estrategicamente
instaladas em todo o país.

Saftur
Morada: Rua Julio de Araújo, 157 r/c 4760-151 Vila Nova
de Famalicão
Telefone: +351 252 308 000 Fax: +351 252 308 009
E-mail: viagens@saftur.pt
Outras Informações:
Clean&Safe - Esta empresa cumpre os requisitos de higiene e
limpeza para prevenção e controlo do vírus COVID-19, de acordo
com as recomendações da Direção Geral da Saúde. Mais
informações em www.visitportugal.com. (link para
https://www.visitportugal.com/pt-pt/node/422183)

Procuramos e promovemos o desenvolvimento de mais e
melhores soluções, mais próximas dos gostos e necessidades
dos consumidores – na imaginação, na qualidade, no sentido
prático e no preço.
A BESTRAVEL só completa a sua missão quando os nossos
clientes regressam a casa 100% satisfeitos.

Vale do Ave
Morada: Av. Narciso Ferreira, 188 4765-202 Riba de
Ave
Telefone: +351 252 905 737 Fax: +351 252 904 681
E-mail: geral@viagens-valedoave.pt

VTC - Viagens e Turismo Carreira, Unipessoal, Lda.
Morada: Praça D. Maria II, 1250 4760-111 Vila Nova de
Famalicão
Telefone: +351 252 301 290 Fax: +351 252 301 299
E-mail: viagens.carreira@mail.telepac.pt

Outras Informações:
Clean&Safe - Esta empresa cumpre os requisitos de higiene e
limpeza para prevenção e controlo do vírus COVID-19, de acordo
com as recomendações da Direção Geral da Saúde. Mais
informações em www.visitportugal.com. (link para
https://www.visitportugal.com/pt-pt/node/422183)
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Vila Nova de Gaia
Abreu / Vila Nova de Gaia

Aeromar / Gaia

Morada: Arrábida Shopping, Loja 72 - Afurada 4400-346
Vila Nova de Gaia
Telefone: +351 22 374 67 40 Fax: +351 22 374 67 49

Morada: Av. da República, 2062 r/c 4430-195 Vila Nova
de Gaia
Telefone: +351 22 372 10 49 Fax: +351 22 372 10 59

E-mail: arrabida@abreu.pt Website: http://www.abreu.pt

E-mail: aeromar.gaia@mail.ptprime.pt Website:
http://www.aeromar.pt

Outras Informações:
Abreu / GaiaShopping Loja nº 56 - Av. dos Descobrimentos, 549
4404-503 Vila Nova de Gaia Tel: +351 22 374 92 80 Fax: +351
22 374 92 89
E-mail: gaiashop@abreu.pt

António Atalaia - Viagens e Turismo

Abreu / Vila Nova Gaia II - Balcão Rua Marquês Sá da Bandeira,
556 4400-217 Vila Nova de Gaia Tel: +351 22 374 71 80 Fax:
+351 22 374 71 89
E-mail: vngaia2@abreu.pt
Licença nº: 35/58;
A Agência Abreu foi fundada no Porto em 1840. É o maior
operador turístico de grupos e individuais.
Os balcões Abreu tem um staff multilingue, treinado para os
melhores serviços de incoming e outgoing. São pessoas
experientes capazes de dar sugestões aos mais variados níveis e
com um toque muito pessoal.

Morada: R. Central, 1287

4415-638 Lever

Telefone: +351 22 765 06 62 Fax: +351 22 765 06 68
E-mail: hugo@aatalaia.com Website:
http://www.aatalaia.com

clickviaja.com Mafamude
Morada: Praceta São Cristóvão de Mafamude, 1
4430-525 Vila Nova de Gaia
Telefone: +351 220 990 146 Fax: +351 221 159 065
E-mail: mafamude@clickviaja.com Website:
https://mafamude.clickviaja.com
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;

Ag. V. Portugal 2000/Sede
Morada: Av. da República, 1466
Gaia
Telefone: +351 22 371 60 56

Outras Informações:
Licença nº: 452/84;

4430 - 193 Vila Nova de
A clickviaja.com é um conceito de agência de viagens
multimarca, física e online, pensado para o cliente que ama
viajar e que quer fazer das suas viagens momentos
inesquecíveis.

E-mail: geral@lanstours.com
Outras Informações:
Alvará nº: 2550;

Bago D'Uva 360º
Morada: Avenida da República, 1926 SL Dto
Frente4430-194 Gaia
Telefone: +351 932 987 000 / 929 143 445

O nosso principal objetivo é garantir ao cliente a máxima
qualidade de atendimento e aconselhamento, os nossos
Consultores Turísticos têm uma forte preparação para avaliar
corretamente as necessidades do cliente e um elevado
conhecimento dos produtos turísticos.

E-mail: geral@bagoduva360.com Website:
https://www.bagoduva360.com/

A clickviaja.com é uma marca internacional com presença no
mercado espanhol e brasileiro, contando com uma equipa de
profissionais de grande experiência e gabarito.

Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;

A clickviaja.com está preparada para o futuro das agências de
viagens!

A Bago d’Uva 360º desenvolve roteiros turísticos em Portugal
nos quais dá a conhecer de forma responsável aquilo que o país
tem de mais genuíno. O foco dos itinerários está na
apresentação da cultura gastronómica e vínica, fonte de orgulho
Nacional. A natureza característica, a cultura Portuguesa e as
paisagens com belezas marcantes são também parte essencial
das rotas, com as quais pretendemos dar a conhecer a essência
do povo Português.
Os nossos circuitos são realizados em veículos de 5 a 9 lugares e
os grupos mantidos pequenos, para assegurarmos a qualidade,
conforto e o nível de familiaridade que possibilita a total
envolvência dos participantes que é a garantia de uma
experiência autêntica. Temos à sua disposição itinerários prédefinidos com diferentes destinos, onde procuramos explorar as
várias regiões do nosso país. O que desejamos é que desfrute ao

Chegamos aonde a internet não chega…

GeoStar / Arrábida
Morada: Arrábida Shopping Loja 003Rua Manuel Moreira
de Barros e Praceta Henrique Moreira4400-475 Vila Nova
de Gaia
Telefone: +351 223 746 300 Fax: +351 223 746 301
E-mail: arrabidashop@geostar.pt Website:
http://www.geostar.pt
Outras Informações:
Registo nº: 1819
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;
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máximo e leve consigo lembranças inesquecíveis!

Flagviagens
Morada: Rua da Bélgica, 86 4400-044 Vila Nova de Gaia
Telefone: +351 227 727 463
E-mail: geral@flagviagens.com Website:
http://www.flagviagens.com
Agência de viagens especialistas em grupos incoming / outgoing
/ viagens à medida reserva de hoteis / aviação / circuitos /
cruzeiros / rent a car

GeoStar / Gaia Shopping I
Morada: Av. dos Descobrimentos, 549 Piso1, Loja
544404-503 V. Nova de Gaia
Telefone: +351 220 124 550 Fax: +351 220 124 551
E-mail: gaiashop1@geostar.pt Website:
http://www.geostar.pt
Outras Informações:
Registo nº: 1819
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;

GeoStar
onde a viagem começa
A GeoStar é um dos principais operadores de viagens em
Portugal, sendo participada a 50% pelos Grupos RAR e Sonae. A
GeoStar oferece a empresas e particulares um serviço de
aconselhamento de viagens, a qualquer hora e em qualquer
lugar graças a um atendimento especializado e canais dedicados
24h. Integra uma rede de 38 lojas, uma operação Internet
através do www.geostar.pt, dois Business Travel Centers, em
Lisboa e no Porto, e um escritório em Madrid, dimensão que
permite apresentar grande capacidade de resposta aos
crescentes desafios de competitividade desta área de negócios.
Apoiada em evoluídas ferramentas tecnológicas e serviços
inovadores - em conjunto com os seus operadores Sporski,
Takeoff e Megaviagens - a GeoStar apresenta uma proposta de
valor integrada aos seus clientes, assente nos mais elevados
níveis de serviço com as melhores condições de mercado.
A assinatura “Onde a Viagem Começa” reforça a ambição de
liderança e evoca o lado intangível da “viagem”, posicionando a
GeoStar no território emocional do consumidor, ao acreditar que
a viagem começa, onde o desafio, a evasão, o sonho, a vontade
e o desejo começam.

GeoStar / Gaia Shopping II
Morada: Rua Particular de St.º António, Stª Marinha
Continente Hipermercado4400-241 Vila Nova de Gaia
Telefone: +351 220 124 555 Fax: +351 220 124 556

GeoStar
onde a viagem começa
A GeoStar é um dos principais operadores de viagens em
Portugal, sendo participada a 50% pelos Grupos RAR e Sonae. A
GeoStar oferece a empresas e particulares um serviço de
aconselhamento de viagens, a qualquer hora e em qualquer
lugar graças a um atendimento especializado e canais dedicados
24h. Integra uma rede de 38 lojas, uma operação Internet
através do www.geostar.pt, dois Business Travel Centers, em
Lisboa e no Porto, e um escritório em Madrid, dimensão que
permite apresentar grande capacidade de resposta aos
crescentes desafios de competitividade desta área de negócios.
Apoiada em evoluídas ferramentas tecnológicas e serviços
inovadores - em conjunto com os seus operadores Sporski,
Takeoff e Megaviagens - a GeoStar apresenta uma proposta de
valor integrada aos seus clientes, assente nos mais elevados
níveis de serviço com as melhores condições de mercado.
A assinatura “Onde a Viagem Começa” reforça a ambição de
liderança e evoca o lado intangível da “viagem”, posicionando a
GeoStar no território emocional do consumidor, ao acreditar que
a viagem começa, onde o desafio, a evasão, o sonho, a vontade
e o desejo começam.

King Tours Portugal
Morada: Praceta Nova do Picão, 544400-524 V. N. De
Gaia
Telefone: +351 913 589 588
E-mail: info@kingtoursportugal.com Website:
http://www.thekingtravels.pt/
Outras Informações:
Registo nº: 3568

A King Tours Portugal foi fundada por uma família do Porto, meia
Alemã, meia Portuguesa, e nasce da vontade de receber bem
todos os que visitam o nosso país. Somos apaixonados por

E-mail: gaiashop2@geostar.pt Website:
http://www.geostar.pt
Outras Informações:
Registo nº: 1819
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;

GeoStar
onde a viagem começa
A GeoStar é um dos principais operadores de viagens em
Portugal, sendo participada a 50% pelos Grupos RAR e Sonae. A
GeoStar oferece a empresas e particulares um serviço de
aconselhamento de viagens, a qualquer hora e em qualquer
lugar graças a um atendimento especializado e canais dedicados
24h. Integra uma rede de 38 lojas, uma operação Internet
através do www.geostar.pt, dois Business Travel Centers, em
Lisboa e no Porto, e um escritório em Madrid, dimensão que
permite apresentar grande capacidade de resposta aos
crescentes desafios de competitividade desta área de negócios.
Apoiada em evoluídas ferramentas tecnológicas e serviços
inovadores - em conjunto com os seus operadores Sporski,
Takeoff e Megaviagens - a GeoStar apresenta uma proposta de
valor integrada aos seus clientes, assente nos mais elevados
níveis de serviço com as melhores condições de mercado.
A assinatura “Onde a Viagem Começa” reforça a ambição de
liderança e evoca o lado intangível da “viagem”, posicionando a
GeoStar no território emocional do consumidor, ao acreditar que
a viagem começa, onde o desafio, a evasão, o sonho, a vontade
e o desejo começam.

Leitur / Carvalhos
Morada: Rua Feira Nova, 2
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Portugal: pelo clima, as paisagens, a História, a gastronomia e,
sobretudo, o povo. Oferecemos as melhores soluções de turismo
aos seus clientes, em Portugal Continental, na Madeira e nos
Açores, prometendo colocar a nossa experiência de 20 anos e o
nosso empenho e carinho em cada detalhe. A arte de bem
receber corre-nos no sangue!

LKtravel
Morada: Av. Da Republica, 2208, 7ºDrt Frt 4430-195 Vila
Nova de Gaia
Telefone: +351 962 736 199
E-mail: lpinto@lktravel.pt Website:
http://www.lktravel.pt
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;

Telefone: +351 22 783 16 40 Fax: +351 22 784 20 82
E-mail: carvalhos@lei.com.pt Website:
http://www.lei.com.pt
Outras Informações:
Licença nº: 485/85;

Magicfactory
Morada: Rotunda Eng. Edgar Cardoso, 23 - 12º C
676 Vila Nova de Gaia
Telefone: +351 211 529 436 / 93 055 73 73

4400

E-mail: experience@magicfactory.pt Website:
http://www.magicfactory.pt
Agência de Viagens Boutique personalizada, com viagens e

Incoming Grupos - Pacotes de Férias, Reservas: Hoteis, Voos,
Cruzeiros, Rent a Car.

eventos à medida, dedicada ao mercado corporativo, MICE,

Paisagens N'olhar

planeamento, gestão de eventos e ativação de marca.

Morada: Rua Marquês Sá da Bandeira 323 loja 22 (Centro
Comercial dos Aviadores) 4400-217 Vila Nova Gaia
Telefone: +351 223 215 892 / 910 665 525
E-mail: paisagensnolhar2@gmail.com Website:
http://www.paisagensnolhar.com

viagens de luxo, viagens de grupos de lazer, consultoria,

Criamos eventos, emoções e memórias
Com vasta experiência na organização de viagens e eventos no
mercado nacional e internacional, trabalhamos com o objetivo de
inovar e na qualidade de serviço ao cliente, em estreita
colaboração com os nossos parceiros.

Outras Informações:
Registo nº: 4356

A Paisagens N'olhar é um operador turistico e agência de
viagens que opera Portugal e restante Europa. Trabalha
essencialmente como recetivo. Se pretende viajar com qualidade
e boa disposição contacte-nos. Daremos o nosso melhor para
que a sua viagem seja inesquecivel.

Splendid Evasion
Morada: Rua do Corvo, 4554410-439 Arcozelo / V.N.Gaia

Portugal Golf & Luxury Tourism
Morada: Rua Jorge Dias, 27, 402. 4400-484 Vila Nova de
Gaia
Telefone: +351 917 841 762
E-mail: info@portugalgolfluxurytourism.com Website:
http://www.portugalgolfluxurytourism.com
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;

Telefone: +351 91 898 1074 / 93 642 8742
E-mail: info@splendidevasion.com Website:
http://www.splendidevasion.com
Outras Informações:
Registo nº: 4110
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;

SPLENDID EVASION – TOURS PRIVADAS
NATUREZA – AVENTURA – FAMÍLIA – ROMANCE – CULTURA –
VINHO & GASTRONOMIA
A Splendid Evasion é uma DMC que desenvolve programas em
todo o território português, do Continente aos Arquipélagos dos
Açores e da Madeira.
A nossa missão é dar a conhecer Portugal de uma forma única,
longe dos circuitos turísticos convencionais, proporcionando aos
nossos viajantes experiências inesquecíveis profundamente
ligadas à Natureza e às mais genuínas tradições portuguesas,
contribuindo ao mesmo tempo para a sustentabilidade e
desenvolvimento de cada região e a preservação do seu legado.
Oferecemos uma ampla gama de Tours Privadas e exclusivas de

A Portugal Golf & Luxury Tourism, distinguida pelo prestigiado
“The Luxury Travel Guide”com o prémio “Golf Specialist of the
Year for Portugal” para 2017, é uma empresa 100% portuguesa,
que proporciona aos seus clientes experiências de luxo no
âmbito do turismo de golfe, gastronomia e cultura. Apresenta-se
ao mercado através do seu programa flagship, previamente
desenhado, que percorre Portugal de norte a sul, aliando os mais
prestigiados campos de golfe à cultura, a hotéis de luxo e a um
serviço requintado de acompanhamento permanente.
Adicionalmente, oferece soluções totalmente feitas à medida dos
clientes, concebidas para jogar golfe, conhecer o país e relaxar,
num contexto de elevada qualidade. De salientar que, embora o
principal destinatário sejam golfistas, os programas contemplam
sempre sugestões de atividades alternativas para quem não é fã
da modalidade, e incluem hotéis centrais, para que famílias ou
grupos compostos tanto por golfistas como não-golfistas se
sintam motivados a participar.

Top Atlântico / Vila Nova de Gaia
Morada: Rua Marquês Sá da Bandeira, 499 4400-217
Vila Nova de Gaia
Telefone: +351 22 374 68 80 Fax: +351 22 374 68 89
E-mail: gaia@topatlantico.com Website:
http://www.topatlantico.pt
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1 a vários dias, desenvolvidas e acompanhadas pela nossa
empenhada equipa, as quais se podem categorizar segundo
diferentes temáticas: NATUREZA, AVENTURA, FAMÍLIA,
ROMANCE, CULTURA e VINHO & GASTRONOMIA.
Orgulhamo-nos em ser especialistas na criação de Programas
Personalizados à medida das expectativas, disponibilidade e
interesses de quem nos procura, trabalhando apaixonadamente
para o desenvolvimento em Portugal de um Turismo Sustentável.
Splendid Evasion: Mais do que uma experiência… A
oportunidade de se sentir vivo…

Outras Informações:
Licença nº: 334/80
A Top Atlântico assume-se como a maior agência de viagens a
operar em Portugal, com cerca de 80 balcões espalhados por
todo o país, incluindo Madeira e Açores e cerca de 450 técnicos
especializados. A dimensão alcançada permite a colocação no
mercado dos melhores preços, aliados a uma maior variedade de
produto, sempre conjugados com um serviço de qualidade.

Atividades: Turismo de Natureza, Turismo Ativo, Tours de
Birdwatching e Observação de Vida Selvagem, Momentos de
Tradição, Enoturismo e Gastronomia

A Top Atlântico é uma participada da Espírito Santo Viagens,
líder nacional no mercado de viagens e a organização nacional
com maior projecção no exterior a operar no sector da
distribuição turística, composta por mais de 110 balcões
distribuídos por Portugal, Espanha, França, Itália, Reino Unido e
Brasil.

Travel 4 Experiences

Viagens Tavares, Lda.

Morada: Avenida da República, 1226 - 6º Traseiras
4430-192 Vila Nova de Gaia
Telefone: +351 22 493 0832

Morada: Av. da República, 1336 Edif. Belém, loja 01 Mafamude 4430-192 Vila Nova de Gaia
Telefone: +351 22 379 81 51 Fax: +351 22 379 12 64

E-mail: email@travel4experiences.com Website:
http://www.travel4experiences.com

E-mail: viagenstavares@viagenstavares.pt Website:
http://www.viagenstavares.pt

o Travel4Experiences estamos empenhados em criar uma

Outras Informações:
Licença nº: 1766;

viagem onde uma narrativa cuidadosa, experiências únicas e
imersivas, o levarão a emergir na história, cultura e tradições
portuguesas, assim como na natureza e em produtos de bemestar.
Trabalhamos diretamente com municípios e comunidades locais,
de forma a encontrar e oferecer-lhe as experiências mais
autênticas e gratificantes, onde irá ser recebido e guiado por um
verdadeiro anfitrião local.
Todos os nossos produtos são tailor-made e customizáveis as
necessidades de cada um, para individuais e pequenos grupos.
Uma viagem única, de muitas faces, que tornará a sua viagem
memorável e inesquecível.

VMVS Tours, Unipessoal, Lda.
Morada: Rua Dona Helena Leal, 520 4415-712 Vila Nova
de Gaia
Telefone: +351 220 136 384 / 931 465 757
E-mail: info@vmvstours.pt Website:
http://www.vmvstours.pt
Outras Informações:
Para onde desejar, a VMVS TOURS estará sempre disponível para
atender às suas necessidades de Transfers e Deslocações,
Aeroporto Francisco Sá Carneiro, Hotéis, Reuniões, Congressos,
Negócios, Lazer, Eventos, Casamentos, Família, Serviços
Nocturnos, Serviços Especializados, em carrinha de 9 lugares,
sem preocupações, com todo o conforto e segurança, nós
vamos.
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;
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A VMVS TOURS, é uma empresa que quer dar a ver o que de
mais belo existe, para além das grandes cidades e centros
urbanos. A nossa missão é viver e sentir os locais, que não só
nos sonhos existem. Queremos oferecer experiências e dar a
conhecer locais inesquecíveis em carrinha de 9 lugares, sem
pressas, sem compromissos e sem horas para cumprir. Estamos
inteiramente disponíveis para atender as suas necessidades,
turismo, lazer, negócios ou tranfers.

Vila Pouca de Aguiar
Aguiviagens, Lda
Morada: Av. Miguel Torga Loja 2
de Aguiar
Telefone: +351 259 107 666

5450-032 Vila Pouca

E-mail: geral@aguiviagens.pt Website:
http://www.aguiviagens.pt
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;

Empresa de cariz familiar, criada por Manuel Chaves e Nuno
Sousa, em Abril de 2013.. Tem sede em Vila Pouca de Aguiar e
conta com a experiência dos seus gerentes e funcionários
conseguida ao longo de mais de 20 anos ao serviço de outras
empresas do mesmo ramo.
A estratégia de desenvolvimento assenta na modernização dos
meios físicos e tecnológicos, na fomentação de uma relação de
confiança com os clientes e fornecedores tendo subjacente a
prestação de serviços de alta qualidade e eficiência.
Serviços
Transferes e assistências de e para os aeroportos do Porto,
Lisboa, Madrid, Santiago;
serviço de táxi 24 horas em todo o País.;
Passagens Aerias, Autocarro, Comboio;
Organização de circuitos turísticos;
Serviço de guias oficiais de turismo

Vila Real
Abreu / Vila Real
Morada: Av. Carvalho Araújo, 35

Douro Criativo
5000-657 Vila Real

Telefone: +351 259 302 940 Fax: +351 259 302 949
E-mail: vreal@abreu.pt Website: http://www.abreu.pt
Outras Informações:
Licença nº: 35/58;

Morada: Rua Santo António – PioledoEntrada D – 4º
BS5000-607 Vila Real
Telefone: +351 259 336 164
E-mail: reservas@dourocriativo.pt Website:
https://www.dourocriativo.pt
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;

Realvitur - Viagens e Turismo, Lda.
Morada: Largo do Pioledo - Bloco B, r/c5000-596 Vila
Real
Telefone: +351 259 340 800 Fax: +351 259 340 810

Somos uma empresa jovem e dinâmica e pretendemos promover
conteúdos digitais/multimédia que cheguem a todo o mundo.

E-mail: realvitur@mail.telepac.pt. Website:
http://www.realvitur.pt

Promovemos o turismo duriense apresentando os melhores
preços e respondendo de forma eficaz aos pedidos dos clientes.

Outras Informações:
Licença nº: 1972;

Temos como objetivo proporcionar os melhores programas para
quem deseja (re)visitar o Douro.
Entre o nosso leque variado de programas estão cruzeiros por
todo o Douro, com vários pontos de partida; viagens no comboio
histórico; visitas a quintas da região com provas de vinho; visitas
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a cidades e museus; estadias em hotéis; entre outros.
Aproveite um dia com a sua família ou amigos, e embarque
connosco pelas águas calmas do Rio Douro.
Navegue na nossa companhia e tenha uma experiência completa
na região duriense.

Ruicar Viagens e Turismo, Lda.
Morada: Rua Gonçalo Cristovão, 16

5000-686 Vila Real

Telefone: +351 259 325 761 Fax: +351 259 371 234
E-mail: viagens.ruicar@mail.telepac.pt
Outras Informações:
Licença nº: 1826;
A agência de viagens Ruicar, situada em Vila Real, região de
Trás-os-Montes e alto Douro, foi fundada em 1980.
Em 1999,com uma mudança de sócios, ganhou uma nova
dinâmica, ao mesmo tempo que evoluiu, ganhando experiência.
Como objectivo principal temos a satisfazação dos clientes,
oferecendo um atendimento personalizado e qualificado .
Trabalhamos com os mais variados operadores turísticos,
permitindo uma oferta diversificada aos nossos clientes.
Organizamos qualquer tipo de itinerário á medida do cliente.
Fazemos reservas e emissão de bilhetes de avião, reservas de
Hotel em todo o mundo, organização de viagens em grupo,
marcação de férias, aluguer de carros.

Vila Verde
Atlas / Vila Verde

Bestravel / Vila Verde

Morada: Praça 5 de Outubro, 45 r/c

4730-731 Vila Verde

Telefone: +351 253 311 486 Fax: +351 253 311 442
E-mail: vilaverde@atlas-viagens.pt Website:
http://www.atlas-viagens.pt
Outras Informações:
Licença nº: 298/79;

E-mail: vilaverde@besttravel.pt Website:
http://www.besttravel.pt
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;

Boomerang- Planeta Cristalino lda
Morada: Rua do Autarca, 334730-072 Vila Verde
Telefone: +351 917 219 246
E-mail: geral@boomerangviagens.pt Website:
http://www.boomerangviagens.pt
Partilhamos o mundo consigo

Morada: Rua dos Bombeiros, 293, Bloco B 4730-327 Vila
Verde
Telefone: +351 253 310 700 Fax: +351 253 310 709

A BESTRAVEL é a maior rede de Agências de viagens em regime
de franchising, detendo mais de 40 lojas, estrategicamente
instaladas em todo o país.
Procuramos e promovemos o desenvolvimento de mais e
melhores soluções, mais próximas dos gostos e necessidades
dos consumidores – na imaginação, na qualidade, no sentido
prático e no preço.
A BESTRAVEL só completa a sua missão quando os nossos
clientes regressam a casa 100% satisfeitos.
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Vila do Conde
Abreu / Vila do Conde
Morada: Av. Dr. João Canavarro, 67 4480-668 Vila do
Conde
Telefone: +351 252 240 710 Fax: +351 252 240 719
E-mail: vconde@abreu.pt Website: http://www.abreu.pt
Outras Informações:
Licença nº: 35/58;
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